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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem konvergence médií a zejména prostorové 

konvergence médií. Konvergence médií nás provází každý den prakticky na každém kroku. 

Její hlavní rozmach přišel s érou digitalizace a Webu 2.0. Dotýká se technologií, přístupu 

publika k mediálním obsahům, zprostředkovává jejich reakce směrem k mediálním 

obsahům a umožňuje tak těsnější soužití producentů a uživatelů médií a jejich obsahů. 

Globalizace pak jako projev prostorové konvergence díky digitalizaci pronikla právě také 

do mediálního světa. Jedním z trendů globalizace je pak její částečný opak – glokalizace, 

spojení slov globální a lokální. Glokalizce pak popisuje stav, kdy producent, působící na 

globálním trhu a distribuující svou tvorbu jednotně na různé světové trhy, vynakládá 

prostředky na tvorbu v jednotlivých lokálních oblastech. Tato práce se zaměřuje na jednu 

takovou společnost, a to na komerční televizní stanici HBO původem z USA fungující na 

principu měsíčního předplatného. Ta distribuuje svou tvorbu prostřednictvím svých 

dceřiných společností v Jižní Americe, Evropě a Asii. Na těchto trzích pak vzniká i lokální 

tvorba. Nejinak tomu je v České republice. Na základě interních dat společnosti HBO 

Europe s.r.o. analyzuji, zda výroba lokálního obsahu může být pro tuto společnost 

rentabilní. Analyzovanými daty jsou změny v počtech předplatitelů v čase a měsíční 

přírůstek nových předplatitelů. Ty jsou následně porovnány s významnými událostmi ve 

vysílání televizních kanálů HBO v České republice. 

 

 

Annotation 

This bachelor thesis aims on the phenomenon of media convergence and especially the 

spatial media convergence. Media convergence affects our lives every day now, where it 

has been the most noticeable since the digitalization and Web 2.0 era. It relates to 

technologies, provides access and the response of the audience towards media content and 

thus enables closer link between the media producers, media content and their audience. 

Globalization, as one of the products of spatial convergence, entered the media industry 

through the digitalization. Glocalization represents one of the trends associated with 

globalization and it is described as a situation where a global media producer, distributing 

its consent world wide, spend resources to create a local production. This thesis is focused 

on one such example, HBO company, originally an American premium cable and satellite 



 

 

 

television network, with a business model of monthly subscription. HBO distributes its 

consent via its subsidiaries based in South America, Europe and Asia. These local markets 

create their own content. The same statement is valid for Czech Republic. I have done the 

profitability analysis of the local consent production of HBO, Czech Republic according to 

their internal data. Analyzed data describe the changes in the amount of subscribers with 

time, and monthly increase of the new subscribers, where all of those are subsequently 

compared with the important events occurring in the broadcast of HBO, Czech Republic. 
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Úvod 

Téma své bakalářské práce jsem si vybral na základě přečtení knihy Václava Moravce 

Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR.1 Autor se v ní zabývá 

konkrétními procesy a projevy konvergence médií v České republice. Mezi pojmy jsem 

pak objevil velice zajímavý trend glokalizace. Zajímalo mě, zda skutečně tento trend platí i 

v konkurenci skutečně nadstandardně kvalitní televizní produkce, kterou k nám distribuuje 

HBO. 

V první části se tak snažím popsat různé procesy a pojmy konvergence, které nás obklopují 

na každém kroku, aniž bychom si to většinou uvědomovali. Vše se tematicky a nenásilnou 

formou snažím dovézt právě k trendu glokalizace a vysvětlit, co jejímu vzniku mohlo 

předcházet. 

Postupně tak rozeberu technologickou konvergenci a důsledek digitalizace nejen na šíření 

mediálních obsahů, ale i vlivu na proměny společnosti a kultury. Dále uživatelskou 

konvergenci a zapojování uživatelů do vytváření vlastních mediálních obsahů jako 

potvrzení existence aktivního publika. 

Prostorovou konvergenci pak bude reprezentovat hlavně digitální propojení fyzického 

světa a jeho možné důsledky s návazností právě na střed kultur, které konvergence ve svém 

důsledku přináší. 

V praktické části se pak zaměřím na zjištění, zda glokalizovaný obsah je skutečně lépe 

uživateli přijímán nebo nastíněné teze jsou milné a publikum upřednostňuje zahraniční 

mediální tvorbu. 

Zde dochází k odklonu od předpokládaných cílů uvedených v tezích. Nelze srovnávat 

procentuální zastoupení lokální tvorby napříč třemi různými obdobími a to z toho důvodu, 

že HBO Europe s.r.o. začala s tvorbou českých seriálů až v roce 2013 a většinou uvádí 

premiérově jen jednu řadu ročně. 

Vzhledem k nedostupnosti veřejných dat jsem následně byl odkázán jen na interní data 

HBO, která jsou však obchodním tajemstvím a statistické údaje se tak nedají zveřejnit. 

Došlo však ke kompromisu a já se mohl pokusit na poskytnutých datech zodpovědět, zda 

                                                           
1 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 

2016. Společnost (Academia). ISBN 978-80-200-2572-2. 
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uživatelé HBO preferují spíše lokální tvorbu, nebo dávají přednost zahraniční. 

Druhá otázka se pak týká aspektů lokální tvorby HBO. Za jakých okolností taková tvorba 

vzniká a co navíc může globálnímu poskytovateli přinášet. K tomu využiji paní Vendulu 

Hladkou, šéfku marketingu a PR oddělení právě ve společnosti HBO Europe s.r.o., která se 

uvolila na moje otázky odpovědět alespoň písemně z důvodu udržení obchodních 

tajemství. 
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1. Konvergence médií 

Konvergence se stala jedním z hlavních výzkumných témat v prostoru mediálních studií. 

Vedle studia historie, účinků obsahů na publikum je právě konvergence médií jistým 

způsobem, jak vnímat a popsat mediální jevy a chování, které prakticky denně můžeme 

vnímat kolem sebe. Toto „sbližování“ jednotlivých aspektů je schopné popsat a vysvětlit 

tyto mediální jevy a pomoci nám lépe pochopit, jak mediální prostředí kolem nás pracuje, 

funguje a jak se vyvíjí v čase. 

V obecné rovině rozumíme pojmu konvergence jako sbližování, v mediálním světě se pak 

projevuje mnoha různými způsoby. Můžeme zkoumat technologickou konvergenci, 

spolupráci mezi konkurenčními médii nebo i konvergenci v pohledu na práci v médiích a 

žurnalistice. 

Podle Henryho Jenkinse pak můžeme charakterizovat konvergenci jako přeliv obsahu mezi 

různými mediálními platformami, kooperaci mezi různými i si nekonkurujícími 

společnostmi a migraci mediálního publika. To je pak ochotné zajít prakticky kamkoliv při 

snaze ukojit své touhy po zábavě a zážitcích. „Konvergence je slovo, kterým lze popsat 

technologické, industriální, kulturní a společenské změny. Ve světě mediální konvergence 

se odvypráví každý důležitý příběh, každá značka se prodá a každý uživatel je proveden 

přes různé mediální platformy“2 

Konvergence v mediálním prostředí pak probíhá současně v několika rovinách, které se 

navzájem také mohou ovlivňovat. Proces konvergence pak odráží proměny 

v technologiích, na ekonomických trzích, v organizacích i společnosti. 

1.1. Technologická konvergence 

Hlavní a v podstatě raketový rozvoj konvergence můžeme vnímat hlavně ve spojitosti 

s nástupem elektronických sítí a digitalizací médií. Od počátku vývoje internetu jako 

média denní potřeby došlo k velkým změnám. Do jisté míry došlo k naplnění představ o 

černé krabičce – jedno univerzální zařízení, tzv. Black box -  které by nám zprostředkovalo 

všechny rozličné formy komunikace a přijímání mediálních obsahů. Přístup k internetu 

skutečně umožňuje kombinaci rozličných typů médií propojovat. Nicméně dnes jsme 

                                                           
2 JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York 

University Press, c2006, s. 3. ISBN 978-081-4742-815. 
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obklopeni různou řadou takových černých krabic, které mají přístup k internetu, a není tak 

pouze jedna jediná univerzální. Konvergence technologií pak má přímý vliv na změny 

v pracovních postupech v mediální sféře a vznikají tak i nové způsoby poskytování 

informací.3 

Toto technologické „sbližování“ pak vede k sbližování různých profesí v médiích. Díky 

překrývání pracovních možností jednotlivce ubývá selektovaných pracovních pozic. 

Novinář je tak schopný zajistit textový, obrazový i audiovizuální obsah na jednom zařízení 

a následně ho distribuovat na různé sítě, ke kterým má publikum díky internetu přístup 

z různých platforem. „Konvergence v žurnalistice znamená sbližování novinářů a různých 

druhů žurnalistiky, které dříve existovaly v oddělených sférách – novinách, časopisech, 

rádiu, televizi a online – aby mohly poskytovat kvalitní zpravodajství ve všech těchto 

odlišných formách.“4 

Konvergence žurnalistiky tak přispívá k všestranným dovednostem, které musí novinář 

ovládat. Jakubowicz ji nazývá multiskillingem.5 Konvergence technologií tak proměňují 

obě strany „barikády“. Multiskilling na straně producentů a na straně publika pak možnost 

přístupu k mediálním obsahům z různých zařízení s přístupem na internet. 

Představy o možných důsledcích technologického vývoje nebo technologické konvergence 

se dají jen stěží předpovídat a vedou k milným představám, viz Black Box. Již mnohokrát 

v historii panovala představa, že příchod nového média pohřbí to staré. Rozhlas měl 

pohřbít tištěné noviny. Nástup televize pak obrazně zabít rozhlas. Vzniku a rozšíření 

internetu a volně dostupného digitálního obsahu bylo prorokováno pohřbít všechna starší 

média. Můžeme se však dnes přesvědčit, že se takto díky konvergenci neděje. Naopak její 

proces umožňuje koexistovat a v jistém směru i spolupracovat těmto rozdílným skupinám. 

V digitálním prostředí se naučila pracovat i ta nejstarší jmenovaná média, a to ta tištěná. 

Naopak jejich dosah nikdy nebyl větší. Díky internetu a digitálnímu prostředí nejsou 

omezování prostorem ani časem. 

                                                           
3 KOLODZY, Janet. Convergence journalism: writing and reporting across the news media. Lanham, Md., 

c2006, s. 6-15. ISBN 978-074-2538-863. 
4 tamtéž 
5 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, s. 202. 

ISBN 978-80-87500-38-5. 
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1.2. Uživatelská konvergence 

Konvergence ale probíhá i jinak a jinde než jen po technologické stránce. Jsou s ní však 

úzce spjaty a technologická konvergence má přímý vliv na uživatele. Mluvíme tedy o 

uživatelské konvergenci médií. Paul Lazarsfeld by měl nejspíše velkou radost, kdyby dnes 

viděl, že jeho teorie a předpoklady o aktivním publiku se nejen z velké části naplnili, ale 

díky konvergenci technologií je v jistých směrech dalece překonali.6 Publikum nejenom, že 

si aktivně vybírá mediální obsah, kterému bude věnovat pozornost, ale díky technologiím a 

jejich konvergenci na něj aktivně reaguje, projevuje svůj názor a jako reakci tvoří svůj 

vlastní obsah. Axel Bruns tyto uživatele, členy publika, nazývá produsage. „Výraz je 

složený ze dvou anglických slov production (produkce, výroba) a usage (užívání, 

používání) a odkazuje na stírání hranic mezi producenty a uživateli v prostředí webu 2.0 a 

sociálních sítí.7 Podle Brunse (2008) mizí rozdíl mezi producentem a uživatelem obsahu až 

do naprosté bezvýznamnosti: „Ve většině prostředí, se kterými se tu potkáváme, jsou 

uživatelé takřka nezbytně rovněž producenty sdíleného informačního základu bez ohledu 

na to, zda jsou si této role vědomi – stávají se proto novým, hybridním produserem.““8 

Zjednodušeně zde konvergence dosáhla bodu, kdy se hranice mezi producenty obsahu a 

publikem smazávají. Nejde jen o to, že jednotlivci zastávají obě role – staví se jak do role 

publika, tak i do role herce. Zde konvergence zasáhla vlastně daleko hlouběji a z publika 

udělala herce. Herce interagující s ostatními herci.9 

Je ale také důležité uvědomit si, že výše popsané nefunguje bez výjimky. Stejně jako 

nemají všichni lidé po celém světě stejné možnosti přístupu k médiím a mediálním 

obsahům, ať už z majetkových, politických či jiných důvodů, tak stát se z publika oním 

„hercem“ je volba. Nejspíše ne plně vědomá, ale stále volba. Máme proto i volbu 

nereagovat, aktivně se nepodílet na tvorbě jakéhokoliv obsahu. Existují i skupiny lidí, kteří 

                                                           
6 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2009, s. 218-

228. ISBN 978-80-7367-466-3. 
7 Pojem web 2.0 označuje etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem 

pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Tato etapa začala v roce 2004 a podle některých autorů (např. 

Schmnidt-Rosenberg 2015) skončila po šesti letech, kdy začaly dominovat sociální weby (Facebook, Twitter, 

MySpace či Google+). „Zatímco web 1.0 umožňoval číst a nakupovat a web 2.0 umožňoval dělat různé věci, 

socílní web umožňoval o věcech mluvit a sdílet je,“ vysvětlují Schmidt a Rosenberg (2015) 
8 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 

2016, s. 73-81. Společnost (Academia). ISBN 978-80-200-2572-2. 
9 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 

2016, s. 69-102. Společnost (Academia). ISBN 978-80-200-2572-2. 
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se snaží co nejvíce umenšit svou digitální stopu.10 Stává se však daleko složitější zůstat 

nezapojeným publikem a vyžaduje to mnohem více vědomě vynaloženého úsilí, než 

naopak se zapojit do „hry“. Toto může být další ukázkou toho, jak snadno a plynule 

přechází konvergence do žil společnosti. 

Konvergenční procesy tak v podstatě v určitých aspektech stírají hranice a rozdíly. Jde tak 

ve výsledku o velice intuitivní, ale hlavně evoluční procesy. Nikoliv revoluční jak by se 

mohlo nejspíše na první pohled zdát. Nic starého nemizí docela, není nahrazováno, naopak 

je zde velký prostor pro přizpůsobení se, tedy právě k evoluci.11 

 

1.3. Prostorová konvergence 

Dosud jsme byli v podstatě ušetření negativních aspektů konvergence, které jsou buď 

zanedbatelné, nebo je jednoduše nevnímáme. U prostorové konvergence je tomu poněkud 

jinak. Opusťme teď na chvíli zaměření konvergence čistě jen na média a mediální obsahy. 

Představa sbližování dvou jedinců přes kontinenty není spojená právě jen s možností šíření 

obsahů. Doslova se stala fyzicky hmatatelnou a nezávislou na digitálních sítích a internetu. 

Obvykle ji ale neříkáme prostorová konvergence, ale daleko běžnějším výrazem – 

globalizace.12 

Se slovem globalizace je mimo jiné spjat strach ze ztráty pracovních míst, ztráty 

soběstačnosti států, ztráty moci ovlivňovat chod ve společnosti nebo národně-kulturní 

pospolitosti. Je velice těžké nevnímat skutečné negativní vlivy, které může globalizace 

přinášet. Prostorová konvergence je nejspíše jednou z nejdéle probíhajících. Můžeme jít do 

historie po jednotlivých milnících, které se prostorové globalizace týkají. Vznik internetu. 

Vznik nadnárodních korporací a aliancí nezávislých států. Využívání letadel pro šíření 

zpráv. Vynález rádia. Vynález parního stroje a rozvoj železnice. Zámořské objevy. 

Hedvábná stezka. 

                                                           
10 Digitální stopy jsou informace, které uživatel zanechává v prostředí internetu či jako součást souborů. Tyto 

stopy o svém tvůrci prozradí víc, než by sám chtěl. Stopy v podobě metadat vznikají i při používání přístrojů 

z oblasti IT, při práci s různými typy souborů a při řadě dalších aktivit. 

BRECHLEROVÁ, Dagmar. Digitální stopy a jejich odstraňování. Computerworld [online]. 10.7.2016 [cit. 

2019-06-17]. Dostupné z: https://computerworld.cz/securityworld/digitalni-stopy-a-jejich-odstranovani-

53197 
11 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: 

Academia, 2016, s. 69-102. Společnost (Academia). ISBN 978-80-200-2572-2. 
12 POHOŘILSKÁ, Hana. Globalizace a konvergence modelů kapitalismu. Brno, 2011. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Aleš Franc. 
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Všechny tyto vybrané milníky mají jedno společné. Umožňovali, nebo lépe umožňují, 

přesun informací, zboží či výrobních kapacit na skutečně dlouhé vzdálenosti a to v co 

nejkratším možném čase. Výsledkem však je, že jsou kladeny větší důrazy na to, začlenit 

se do konvergovaného stavu, adaptovat se. Není to jistě ani 100 let, co v našich končinách 

existovala celá armáda ševců a obuvníků. Dnes je to spíše rarita a jejich výrobky, ač jistě 

na vysoké úrovni, jsou k tomu úměrně vysoce oceněny. Boty za minimální finanční 

náklady necháváme vyrábět v zemích třetího světa a jsou pak distribuovány z jedné 

továrny do zbytku světa. I to může být výsledkem konvergence. Pro armádu ševců jistě 

velký nepřítel. Zároveň může být skrytou šancí ke specializaci lidí v jiných oborech.13 

Na úrovni mediální konvergence je to pak dost podobné. Internet a virtuální prostředí 

zkrátili vzdálenosti na naprosté minimum. Globální prostor se smrskl na dosah ruky. 

Přináší nám to však další úskalí v podobě ztráty fyzických prožitků na úkor těch 

virtuálních. 

2. Globalizace 

Jak už bylo řečeno, dnes žijeme ve zcela globalizovaném světě. Globalizace prostupuje 

snad všechny aspekty lidského života a jeho společnosti. Sociální, kulturní, ekonomické, a 

nakonec i politické stránky života a společnosti. Jsou stírány hranice národních států a 

společnost se pod vlivem globalizace postupně vyvíjí, přetváří a mění se zásadním vlivem 

na obyvatelstvo a společnost.14 

Snadno pak můžeme globalizaci definovat jako „rostoucí vzájemnou závislost lidí na 

světové společnosti“.15 Ač můžeme prapůvodně vztahovat a chápat globalizaci a její vlivy 

hlavně ve vztahu k mezinárodnímu obchodu, nyní ji musíme rozšířit na mnoho dalších 

aspektů lidské společnosti a života. A stejně jako to platí v ekonomice, že z globalizace 

těží především ekonomicky silné a vzdělané společnosti, to bude platit i v ostatních 

aspektech dotčených globalizací. Vždy se bude prosazovat kultura, politika nebo sociální 

chápání světa těch nejvyspělejších a nejmajetnějších. Můžeme to vidět dnes a denně. Stačí 

                                                           
13 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999, s. 82. ISBN 80-720-3124-4. 
14 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999, s. 82. ISBN 80-720-3124-4 
15 tamtéž 
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si zapnout jakýkoliv volně šířenou tuzemskou stanici, a uvidíme ve více jak 8 z 10 případů 

zahraniční, převážně zámořskou produkci.16 

Anthony McGrew pak vnímá globalizaci jako dva samostatné, ale vzájemně úzce 

propojené procesy: rozprostírání (stretching) a prohlubování (deeping). Pozoruje, že 

množství vazeb mezi jednotlivými od sebe vzdálenými společnostmi narůstá, zároveň se 

však tyto vazby neustále prohlubují, čímž se jejich subjekty stávají stále více závislými.17 

S teorií o smršťování světa zrychlování spojení byl Marschall McLuhan. Ten předpovídal 

vznik „globální vesnice“ jako přímý následek příchodu a rozvoje internetu. Svět se dle něj 

smrskne do komunikační „vesnice“ bez jakýchkoliv mediálních bariér. „Naše dnešní 

urychlení není pomalou explozí od centra k periferiím, nýbrž okamžitou implozí a 

vzájemným spojením prostoru a funkcí.18 

Globalizace komunikace pak úzce souvisí s technologickým determinismem, v rámci něhož 

McLuhan vysvětluje společenský pokrok.19 Technologický determinismus vychází z 

představy, že společnost se vyvíjí ruku v ruce s technologiemi, které má k dispozici. Tím 

se také mění sdělovací prostředky. Do první fáze masové komunikace můžeme zařadit 

knihy a dopisy, k nimž o něco později přibyla první tištěná média. Ta byla vesměs 

národního charakteru, omezená jazykem i tématy, stejně tak později rozhlas či film. Změna 

nastala po první světové válce, kdy se z filmu (hlavně z filmu hollywoodské provenience) 

stal příklad nadnárodního masového média.20 

2.1. Globální kultura 

Nemusíme však tento proces vnímat jako negativum. Globalizace je konvergence. 

Sbližování. Bylo by chybou domnívat se, že globálně šířená kultura se stává bezezbytku 

jedinou na dobytém území. Ač se tomu těžko věří, s globální kulturou nebo chcete-li 

vlivem globálních médií, které reflektují západní způsob života, se setkáváme už prakticky 

                                                           
16 MEZŘICKÝ, Václav. Peripetie procesu globalizace. Globalizace. Praha: Portál, 2003, s. 9-29. ISBN 80-

7178-748-5. 
17 MCGREW, Anthony. A Global Society?. Modernity and its Futures. Cambridge: Polity Press, 1992, s. 65-

68. ISBN 978-074-5609-669 
18 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991, s. 95. Eseje (Odeon). 

ISBN 80-207-0296-2. 
19 TLACHOVÁ, Martina. GLOBAL ELLE: Role módních časopisů v procesu kulturní globalizace. Brno, 

2008, s. 10 Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra 

mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Václav Štětka. 
20 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. rozš. a přeprac. Praha: Portál, s. 257, 

2009. ISBN 978-807-3675-745. 
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téměř 30 let a i přesto nás zcela neopanovala. Naopak šíření médií a kultury vyspělých 

států, a upřímně řečeno hodnoty jako svoboda, demokracie, liberalismu, ekologie většinou 

nebudou vnímány jako něco negativního, proti čemu by se mělo aktivně bojovat – pokud 

nejste diktátor v zemi třetího světa a tyto hodnoty by vám narušili vládnutí, přispívá 

k šíření určitých volnomyšlenkářských názorů na svět a mohou pomoci společnostem ze 

zemí třetího světa k jejich kulturnímu rozkvětu. Sice pod taktovkou cizí kultury, ale jak už 

bylo řečeno, globální kultura nenahrazuje nikdy zcela kulturu lokální.21 

Zde si dovolím trochu osobního pohledu na dnešní globalizovaný svět. Velká lidská 

společenství, vyspělé říše – bráno v měřítku ke svému okolí – stály vždy v historii na silné 

hierarchii a hlavně na vrstvě levné pracovní síly. Ať už to byli skutečně reální 

obchodovatelní otroci nebo například v křesťanské středověké společnosti nevolníci (mezi 

nimi a otroky zas tolik rozdílů vlastně nebylo). Zdálo by se, že nyní konečně žijeme ve 

společnosti, respektující lidský individualismus a osobní svobody – většinou. Beztřídní 

společnost západního světa určuje tón doby, kdy jedinec prakticky bez ohledu na svůj 

původ může dosáhnout jakýchkoliv společenských příček.22 Nenechme se mýlit, vlastně se 

nic nezměnilo od vzestupu velkých říší historie. Prostorová konvergence, globalizace nám 

jen umožnila posunout otroctví dál od nás v prostoru, ale stále na dosah. Západní 

společnost roste díky levné pracovní síle v zemích třetího světa. Díky práci lidí, kteří žijí 

z takového minima, které by nám naprosto nestačilo. Náš blahobyt je vykoupen jejich 

nepohodlí, nesvobodou. A zároveň jim posíláme naše technologické výdobytky, naši 

kulturu ukrytou v mediálních obsazích, naše hodnoty, kterých však oni mohou jen stěží 

dosáhnout. Jde s tím něco dělat? Jen asi stěží, je však dobré si připomínat, že nejsme lepší 

než společenství před námi. Nebýt pokrytci, protože všechny velké říše padly a otroci se 

stali rovni pánů. 

Od projevů globalizace se pak dostává k reakcím na ni. Výše popsaná homogenizace 

kultury je vlastně pasivním přejímáním šířené kultury vedoucí ve výsledku k eliminaci 

kultury původní. Jak bylo naznačeno výše, úplná homogenizace zatím nenastala nikde. 

Spíše můžeme vídat projevy heterogenizace, tedy snahy původních národních kultur 

vymezit se proti šířené globální kultuře, a naopak vyzdvihovat odlišnosti. Jako příkladem 

z tuzemska může být nechuť k uctívání komerčního Santa Klause, kterého přináší právě 

                                                           
21 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999, s. 334-341. ISBN 80-720-3124-4. 
22 tamtéž 
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globální kultura a globální komerce. Stále tu převládá kult Ježíška, který nosí dárky dětem 

po stromeček.23 

Kim Short tyto dva pohledy shrnuje takto: „Debaty o kulturní globalizaci se zaměřily na to, 

zda současný nárůst kulturních toků a globálního povědomí zvyšuje nebo snižuje 

podobnost mezi místy na světě. Napětí mezi kulturní homogenizací a kulturní 

heterogenizací je nejspornějším problémem v interpretaci rostoucích vlivů ve světě“24 

Třetím termínem je hybridizace. Zde předpokládáme, že globální kultura neválčí 

s lokálními národními kulturami, ale naopak se ovlivňují navzájem. Do projevů národních 

kultur budou pronikat silné prvky globální kultury – lokglokace – a globální kultura se 

naopak bude snažit přizpůsobit lokálnímu publiku s původními národními kulturními 

zvyklostmi – glokalizace. Na oba pojmy se podíváme blíže v následující kapitole.25 

Pro snadnější představu, jak lze homogenizace a heterogenizaci prolnout právě do 

hybridizace (glokalizace – lokglokace), se podívejme na příklad jedné z nejúspěšnějších 

společností na globálním trhu. S pobočkami rychlého občerstvení McDonald’s se můžeme 

setkat na všech kontinentech. V každém najdeme stejné uzpůsobení sezení, objednávání i 

nabízený sortiment. Tato místa lze nazvat také jako „ostrůvky globalizace“. Pokud se 

člověk v tomto ostrůvku ocitne, není jasné na první pohled země, ve které se nachází ani 

dominantní kultura, která ho vně pobočky obklopí. Existují zde však i lokální odlišnosti, 

kterými se snaží řetězec rychlého občerstvení svým zákazníkům vycházet vstříc, respektive 

jejich stravovacím zvyklostem a chuťovým preferencím. Například v Asii se tak setkáme 

s nabídkou pokrmů z rýže. Lišit se pak může právě i výsledná chuť stát od státu. Velice 

důležité je i využívání místních zdrojů pro výrobu pokrmů. Smažené bramborové hranolky 

tak v tuzemsku dostanete vyrobené z brambor, které vyrostly na českém poli.26 

Vše je tvořeno s cílem co nejvíce maximalizovat zisk. Nejen pro řetězec rychlého 

občerstvení je pak cestou k dosažení cílů (větších zisků) rozrůstání za hranice státu 

                                                           
23 Průzkum: Populární Ježíšek stále drtí Santa Clause. IDNES.cz [online]. Praha: Mafra, 2006, 22. prosince 

2016 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pruzkum-popularni-jezisek-stale-

drti-santa-clause.A061222_155707_domaci_ost 
24 RANTANEN, Terhi. The media and globalization. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2005, s. 180. ISBN 0-

7619-7313-3. 
25 TLACHOVÁ, Martina. GLOBAL ELLE: Role módních časopisů v procesu kulturní globalizace. Brno, 

2008, s. 12 Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra 

mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Václav Štětka. 
26 PRAVDOVÁ, Markéta. McDonald's - tak trochu jiná kultura?: případová studie o značce McDonald's a 

její reklamě. Praha: Karolinum, 2006, s. 246. ISBN 80-246-1178-3. 
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původu. Na vlně globalizace tak přenáší v tomto případě kulturu stravování a styl 

podnikání neomezeně po celém světě. Mcdonaldizace je skutečně jev, který vede 

k univerzalizaci životních stylů, kulturních symbolů a vede k tendenci jednání 

v nadnárodním rámci. „V míře, v níž jsou do světového trhu integrovány i poslední kouty 

světa, sice vzniká jeden svět, ale ne jako uznání mnohosti, vzájemné otevřenosti, nýbrž 

právě naopak jako svět jednoho zboží.“27 

Je zřejmé, že moderní technologie byly podmínkou pro globalizaci komunikace. Roli také 

sehrála ekonomika orientovaná na prodej, tedy na reklamu. Jejím výsledkem je, že 

mezinárodní trh je tvořen jen malým množstvím společností, jejichž komerce je určená 

celému světu. Média samotná jsou pak nucena se přizpůsobovat globalizačnímu procesu a 

prakticky tak fungují jako prodloužená ruka nadnárodních společností. Stávají se tím nejen 

podmínkou pro globalizační procesy jako takové, ale také jejich objektem nebo obětí.28 

Následná provázanost jednotlivých médií a vazby na globální hráče naznačují, že 

neexistuje masové médium, které by nebylo globální. I jednotlivé národní televize, rozhlas 

nebo tištěná periodika získávají informace od světových zpravodajských agentur. Podle 

McQuaila pak můžeme mezi globální média zahrnout nejen hromadné sdělovací 

prostředky, ale i jejich mediální produkty jako takové – vysílání televizních kanálů, 

rozhlasových stanic, distribuce a prodej tištěných periodik, novin i knih, mezinárodně 

působící média (CNN International, BBC World, či již zmiňované zpravodajské agentury), 

zahraniční mediální obsahy jako filmy, hudbu, komerci, případně přebírání formátů a žánrů 

pořadů a hlavně internet.29 

3. Glokalizace 

Pojem glokalizace byl primárně používán v marketingu. Vznikl v souvislosti s potřebou 

nadnárodních společností inzerovat v jednotlivých lokálních destinacích. Nelze totiž vždy 

používat jednu globální marketingovou strategii. Marketing musí zahrnout do úvah a cílení 

kampaně jednotlivé kulturní odlišnosti v regionech, do nichž směřují své produkty. Přes 

nesporné výhody globální reklamové kampaně, jako jsou náklady, doba přípravy, 

                                                           
27 BECK, Ulrich. Co je to globalizace?: omyly a odpovědi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 

(CDK), 2007, s. 57. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-123-9. 
28 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. rozš. a přeprac. Praha: Portál, s. 256 - 259, 

2009. ISBN 978-807-3675-745. 
29 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. rozš. a přeprac. Praha: Portál, s. 261 - 262, 

2009. ISBN 978-807-3675-745. 
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udržování povědomí o značce, je ale vždy zaměřena proti jedné cílové skupina, která musí 

vyznávat podobné hodnoty a podobný životní styl. Naneštěstí pro nadnárodní společnosti 

na Zemi nežijí lidé, kteří by vyznávali jen podobné hodnoty a měli podobný životní styl. 

Pokud má být globální reklama úspěšná, musí se přizpůsobovat požadavkům a odlišnostem 

na jednotlivých místních trzích – jejich kulturním lokálním tradicím, hodnotám, stylu 

života, odlišnému jazyku a různým dalším aspektům.30 

Glokalizace vznikla spojením slov global a localization, tedy globální a lokální. Při jeho 

definici vycházíme z předpokladu, že zde působí trend prosazování lokální kultury na úkor 

té globální a že lidé žijící v malých regionech se identifikují se svou vlastní kulturou více, 

než jakou rychlostí přejímají globální kulturu.31 

Můžeme tak glokalizaci chápat jako snahu nebo spíše prostředek, jakým se nadnárodní – 

globální – organizace snaží vstoupit na lokální trhy. Tedy čistě jednosměrně jako adaptaci 

fenoménu z globální vesnice na místní lokální podmínky. Nebo jako prolínání globálních a 

lokálních (nejen) kulturních tlaků. Jedná se o aktuální proces, ke kterému směřuje globální 

svět a zejména pak nadnárodní mediální korporace. 

Jako naprosto nereálná se totiž ukázal představa kulturního imperialismu. Tedy stav, kdy 

kultura jedné skupiny lidí na jednom místě začne nahrazovat kulturu lidí na místě zcela 

jiném. Stala by se tak hegemonem nahrazující kulturu a tradice napříč lidskými 

společenstvími po celém světě.32 Realita nám ale nabízí zcela opačné zkušenosti. „Některé 

země totiž začaly samy produkovat množství mediálních produktů, z nichž některé jsou 

následně i předmětem exportu do zemi „globálního severu“. Jako přiklad uveďme 

latinskoamerické telenovely nebo filmovou produkci tzv. Bollywoodu.33 

Globální významy tedy samy o sobě existovat sice mohou, ale nebudou fungovat u 

rozličných kultur stejně. Tedy můžeme zároveň říci, že existovat nemohou. Vždy tak 

                                                           
30 KNIHOVÁ, Ladislava. Glokalizace není překlep, aneb „Mysli globálně, jednej lokálně“. Education online 

[online]. 2011, 7. 10. 2011 [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: http://educationonline.cz/index.php/clanky/clanky-

v-cestine/80-glokalizace-nenipreklep-aneb-mysli-globalne-jednej-lokalne 
31 ROBERTSON, Roland. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. Global modernities. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1995, s. 25-44. Eseje (Odeon). ISBN 0-8039-7948-7. 
32 SCHILLER, Herbert. Mass communications and american empire. Boston: Beacon Press, 1971, s. 12. 

Eseje (Odeon). ISBN 0-8070-6175-1. 
33 TLACHOVÁ, Martina. GLOBAL ELLE: Role módních časopisů v procesu kulturní globalizace. Brno, 

2008, s. 15-18 Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra 

mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Václav Štětka. 
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budou doplňovány lokálními významy, které si k jakékoliv mediální informaci budou 

vkládat sami příjemci. 

Ukázalo se právě, že publikum netvoří jen pasivní příjemci, ale že publikum si vykládá 

většinu sdělení na základě kulturního determinismu dle místa svého původu, na základě 

lokálních tradic. Dekódování globálního sdělení pak podle kulturního zázemí probíhá 

různě. Obecným závěrem z empirických studii pak je, že publikum je spíše aktivní a 

kritické, jeho reakce jsou mnohem komplexnější a mnohem vice odrážejí jeho kulturní 

realitu; také jeho kulturní hodnoty mnohem lepe odolávají manipulaci a „invazi“ než 

mnozí kritici medii předpokládali.34 

3.1. Aktivní publikum 

Jak už bylo zmíněno výše teze o podmanění globálního publika nadnárodními 

společnostmi skrze tvorbu obsahu přizpůsobenou lokálním kulturám je více než reálná 

s ohledem právě na chování publika. Aktivní publikum, tedy takové publikum, které není 

pouze pasivní obětí producentů mediálních obsahů, ale je jako soubor jedinců schopno 

mediální obsahy samo interpretovat, aktivně s ním nakládat nebo si vybírat, můžeme 

rozdělit také do pěti různých typů právě podle konkrétních aktivit, které publikum vyvíjí. 

Je jí selektiva, kdy si publikum vybírá, čemu bude věnovat svou pozornost, utilitarismus, 

kdy se publikum řídí vlastními potřebami, intencionalita, popisující záměrné jednání 

publika, kritičnost, schopnost kritického přístupu k mediálním obsahům a jejich nepříjmutí, 

a vztaženost, tedy zaujatost mediálními obsahy.35 

Stuart Hall představit teorii kódování a dekódování, která právě úzce souvisí s aktivním 

publikem a problematikou preferovaného čtení. Stuart Hall zpochybňuje jako jeden 

z prvních, že mediální obsah vytvořený masovými médii, je přijímán publikem tak, jak 

zamýšlel jeho producent. Podle něj naopak každý jedinec v publiku dekóduje sdělení dle 

vlastních zkušeností, znalostí a kulturního prostředí z něhož pochází.36 

Tyto teorie ve výsledku v podstatě pohřbívají teorie homogenizace a heterogenizace 

mediálních obsahů. Aktivní publikum nikdy nebude moci být dobyto homogení globální 

                                                           
34 TOMLINSON, John. Cultural imperialism: a critical introduction. London: Pinter Publishers, 1991, s. 49-

50. ISBN 0-86187-746-2. 
35 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, s. 110-111. ISBN 80-7178-

697-7. 
36 REIFOVÁ, Irena a kolektiv. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, 197, 281-282. ISBN 80-

7178-926-7. 
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kulturou, vždy zde budou aspekty, díky nimž se bude jeho „preferované čtení“ lišit od 

preferovaného čtení publika na opačném konci světa. Na druhou stranu je však náš svět 

díky internetu natolik provázán, že jednotlivé kultury a publika z jednotlivých koutů budou 

setkávat a navzájem se ovlivňovat. Budou se možná snažit i aktivně vymezovat proti cizím 

kulturám, nicméně globalizace a globalizovaný svět přináší zisky, a to bude pro většinu 

obyvatel planety také jeden z důležitých argumentů. 

Právě proto se zdá, že vítězem se stane hybridizace. Přístupy aktivního publika, kódování a 

dekódování a preferované čtení, nakonec ani nic jiného neumožňují. Pokud chce 

nadnárodní firma uspět se svými produkty na rozličných trzích, bude muset nabízet 

kulturně odlišný obsah pro jednotlivé oblasti svého zájmu. V tento moment se nám protkne 

aktivní publikum, konvergence a globální kultura. Výsledkem se stává „kompromis“ 

v podobě glokalizace. Tvorbě lokálních mediálních obsahů pro lokální publikum 

nadnárodní společností z odlišného kulturně společenského zázemí. 

Tedy taková je hypotéza. Budu se ji následně snažit ověřit v druhé části této práce na 

příkladu nadnárodní společnosti tvořící mediální obsahy a působící na různých světových 

trzích, včetně toho českého. Právě ta tvoří i lokální obsahy a cílem této práce je zjistit, zda 

jsou na českém trhu úspěšnější právě ty lokální obsahy nebo ty zahraniční. 
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4. HBO a HBO Česká republika 

HBO je nejstarší a nejdéle nepřetržitě fungující placenou televizní službou ve Spojených 

státech amerických. Funguje od 8. listopadu 1972. Řadí se mezi prémiové kabelové a 

satelitní televizní sítě fungující na principu pravidelného předplatného a jejím vlastníkem 

je společnost WarnerMedia, respektive AT&T. Programově se zaměřuje především na 

televizní premiéry filmů ze stříbrného plátna, a to podstatně dříve po kinopremiéře než 

klasické televizní stanice a na vlastní produkci originálních televizních pořadů – v poslední 

době roste obliba původních seriálů z jejich produkce. 

HBO má po celém světě na 140 milionů předplatitelů37. Sama pak v rámci svých poboček 

působí v padesátce zemí po celém světě (viz Obrázek 1). Další publikum oslovuje díky 

dohodám s lokálními televizními vysílateli.38 V Evropě má HBO dvě své dceřiné 

                                                           
37 Annual Reports 2018. AT&T [online]. US, 2019 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: 

https://investors.att.com/financial-reports/annual-reports/2018 
38 Ve Velké Británii jde například o SKY ATLANTIC, který pak působí také v Irsku, Itálii, Rakousku nebo 

Německu. 

Obrázek 1 Přehled poboček HBO a zemí, ve kterých přímo působí, v roce 2014 (Zdroj: HBO Global Channels. 

SlideShare [online]. 2015 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/chrisvn/netflix-vs-hbo-ver-3-2-

1714) 
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společnosti. Od roku 1991 jde o HBO Europe, ke které se v roce 2012 přidala HBO Nordic 

s dalšími 4 zeměmi. Ty v rámci Evropy přímo poskytují vysílání v Polsku, České 

republice, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku, Chorvatsku, Slovinsku, 

Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé hoře a Makedonii, respektive v Norsku, Dánsku, 

Švédsku, Finsku a od roku 2016 také ve Španělsku nebo Portugalsku (od roku 2019) a 

v Pobaltských republikách. 

Dceřiné regionální společnosti pak mají své pobočky v jednotlivých zemích a Česká 

republika není výjimkou. Přímo společnost HBO Europe s.r.o. sídlí také v Praze 

Holešovicích a jejím jednatelem je od poloviny roku 2016 Čech Michal Mizera. 

Společnost na území České republiky začala vysílat 18. listopadu 1994. Dnes u nás přímo 

provozuje pět filmových kanálů: HBO, HBO2 a HBO3 (dříve HBO Comedy), dále pak 

Cinemax a Cinemax 2. Všech pět kanálů vysílá 24 hodin 7 dní v týdnu. Denně je to tedy 72 

hodin programového vysílání, týdně 504 hodin vysílání. Kromě klasických televizních 

stanic provozuje HBO v Čechách a na Slovensku i tzv. SVOD služby (subscription video 

on demand) – konktrétně HBO On Demand a HBO GO.  

Jak už bylo zmíněno, věnuje se HBO také produkci vlastního obsahu, v posledních 

několika letech zejména výrobě seriálů. Mnoho z nich je kritiky vysoce ceněno a 

oceňováno. Málokdo unikl například fantasy seriálu Game of Thrones (Hra o Trůny) 

vysílaný v letech 2011 až 2019, který si za letošní rok vysloužil 32 nominací na ceny 

Emmy Awards (Emmy) – televizní obdobu filmových Oscarů – a přispěla tak k celkovým 

137 nominacím na ceny Emmy za letošní rok pro tvorbu HBO.39 

Česká tvorba HBO za svými zámořskými kolegy nezaostává. Minisérie Hořící keř získala 

v roce 2013 celkem 11 Českých lvů (a dvě ceny ČFTA) a to včetně těch za nejlepší film, 

nejlepší režii pro polskou režisérku Agnieszku Holland a nejlepší scénář pro Štěpána 

Hulíka.40 Právě scénárista Štěpán Hulík je podepsán pod dalším veleúspěšným počinem a 

to seriálem Pustina, který o tři roky později, tedy v roce 2016 získal Českého lva pro 

Nejlepší dramatický televizní seriál.41 Z důvodu seriálového formátu však nemohl soutěžit 

v klasických filmových kategoriích. Oba tyto výtvory byly odvysílány i v ostatních 

                                                           
39 Nominace letošních cen Emmy opanoval s rekordem seriál Hra o trůny, HBO předčilo konkurenční 

Netflix. IROZHLAS [online]. Praha: Český rozhlas, 2019 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: http://irozhl.as/6EB 
40 Hořící keř. ČFTA [online]. [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: 

https://www.ceskylev.cz/cz/detail?movie=Hořící%20keř&csfd=313105 
41 Pustina. ČFTA [online]. [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: 

https://www.ceskylev.cz/cz/detail?movie=Pustina&csfd=415669 
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evropských pobočkách HBO a následně prodány do dalších zemí včetně Spojených států 

amerických, kde také sklidily zasloužený úspěch. Hořící keř se například mimo region 

HBO Europe prodal do 40 zemí světa.42 

4.1. Lokální tvorba HBO v České republice 

Výčet tvorby HBO Česká republika není tak úchvatně dlouhý jako například seznam děl 

její americké matky. V České republice začínala HBO s přenosem hudebních koncertů. 

První vlastní tvorba přišla až s formátem stand up comedy v pořadu Na stojáka – 

mimochodem ač HBO s natáčením již skončila, formátu stand up comedy se ve světle 

úspěchu cyklu Na stojáka chytila konkurenční televizní stanice Prima Comedy Central a 

vysílá ho s podobným hereckým a obsazením pod názvem Comedy Club, a pod původním 

názvem Na stojáka lze ročně vidět až 200 živých stand upových vystoupení na rozličných 

malých i velkých scénách okresních rozměrů – a HBO natočila celkem 112 epizod po 30 

minutách, tedy úctyhodných 56 hodin „vystátého“ obsahu.43 V roce 2011 natočila HBO 

Česká republika svůj první seriál Terapii, dle formátu Izraelského seriálu, s Karlem 

Rodenem v hlavní roli. Letos (2019) uvedla HBO Česká republika již třetí řadu. 

Následoval již zmiňovaný Hořící keř. O tomto díle se hovoří většinou jako o minisérii, 

tedy příběh s uzavřeným koncem vyprávěný po několik dílů. Nicméně Hořící keř vyšel 

také jako 206 minutový film, dvoudílný seriál po 109 minutách na každý díl a dokonce 

jako třídílný seriál (84+72+78 minut).44 Po nesmírném úspěchu životopisného dramatu o 

Janu Palachovi následuje většinou alespoň jedna premiéra domácího počinu ročně – ať už 

nového seriálu nebo další řady již uvedeného. Až po uši v roce 2014 je vztahovou komedií 

natočenou opět podle převzatého Izraelského formátu. V roce 2015 přišel Mamon, krimi 

thriller pro změnu podle převzatého Norského formátu. Rok poté diváky nejen u nás, ale i 

za oceánem, uhranula Pustina. Tentokrát se jedná o originální počin z pera zmiňovaného 

scénáristy Štěpána Hulíka. 

Další nový seriál s názevem Bez vědomí měl světovou premiéru na 54. ročníku 
                                                           
42 HORÁLKOVÁ, Elena a Stáňa LEKEŠOVÁ. Hořící keř se prodal do 40 zemí. Úspěch byl velký, 

pochvaluje si producentka Tereza Polachová. Český rozhlas Dvojka [online]. Praha: Český rozhlas, 2016 [cit. 

2019-07-23]. Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/horici-ker-se-prodal-do-40-zemi-uspech-byl-velky-

pochvaluje-si-producentka-7492613 
43 Na stojáka [online]. 2019 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: http://www.nastojaka.cz/ 
44 HORÁLKOVÁ, Elena a Stáňa LEKEŠOVÁ. Hořící keř se prodal do 40 zemí. Úspěch byl velký, 

pochvaluje si producentka Tereza Polachová. Český rozhlas Dvojka [online]. Praha: Český rozhlas, 2016 [cit. 

2019-07-23]. Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/horici-ker-se-prodal-do-40-zemi-uspech-byl-velky-

pochvaluje-si-producentka-7492613 



 

 

19 

Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Také námět tohoto šestidílného seriálu 

pochází z našich luhů a hájů. Start na prestižním filmovém festivalu ukazuje, jak moc si 

HBO se svou tuzemskou novinkou věří a kritici jim prozatím dávají za pravdu. Na plátně 

se potkala Táňa Pauhofová s Martinem Myšičkou nebo třeba Martinem Hofmannem.45 

HBO si pro svá díla vybírá zvučná jména a známé tváře českého filmu. Karlu Rodenovi, 

Táně Pauhoufové, Martinu Myšičkovi a Martinu Hofmanovi tak ve výčtu sekundují 

například Zuzana Stivínová, Jaroslav Dušek, Matěj Hádek, Michal Dlouhý, Jan Budař, 

Jaroslava Pokorná nebo Aňa Geislerová, Hynek Čermák, Jitka Čvančarová a Anna 

Polívková. Ani za kamerou nesedí neznámá jména. Až po uši si zrežíroval Oscarový 

nominant Jan Hřebejk a Hořící keř zrealizovala významná polská režisérka Agnieszka 

Holland. 

4.2. Důvody tvorby lokální tvorby – její výhody a nevýhody 

V následující části této práce se budu opírat o rozhovor a informace z dotazníku s paní 

Vendulou Hladkou, šéfkou Marketingu a PR oddělení ve společnosti HBO Europe s.r.o.46 

Z toho důvodu, že je HBO Europe s.r.o. soukromou společností, není možnost dané 

informace dohledat a ověřit z důvodu zachování obchodního tajemství. To se také týká dat, 

která mi byla v dobré víře propůjčena k mému výzkumu. Zejména počty předplatitelů jsou 

střeženým obchodním tajemstvím, proto jsem se po konzultaci s paní Hladkou rozhodl 

uvádět pouze procentuální změny stavu oproti původní hodnotě předplatitelů. 

Změny v množství předplatitelů jsou u společností se stejným obchodním modelem asi 

nejpřesvědčivějším ukazatelem úspěchu jednotlivých premiér. Dalším ukazatelem by bylo 

i procentuální množství předplatitelů, kteří si daný pořad pustili. Spojení těchto dvou 

ukazatelů by nám mohlo dát vcelku jasný obraz, zda si noví předplatitelé skutečně 

předplatili právě kvůli novému seriálu. Bohužel data k druhému ukazateli jsou dostupná 

pouze pro nedávnou minulost, respektive 2 měsíce zpět. Starší data tak nelze ověřit a 

důvody nebo příčiny příchodu nových předplatitelů tak lze pouze odhadovat. 

Nicméně můžeme předpokládat, že chování předplatitelů se nijak výrazně a radikálně 

nezměnilo v průběhu posledních 3-5 let. Jedinou výraznější změnou v tomto období pak 

bude nástup streamovacích služeb jako je třeba NETFLIX, ten do České republiky přišel 

                                                           
45 KABÁT, Marcel. Kdo z nás není svině? Česká minisérie Bez vědomí má potenciál stát se 

hitem. Lidovky.cz [online]. Praha: Mafra, 2019 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: http://ldvk.cz/oyy 
46 Viz Příloha č. 1 
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v roce 2016.47 HBO pak nabízí obdobnou službu s nabídkou pořadů z vlastní tvorby a již 

odvysílanými filmy nazvanou HBO GO. Tu pak mají předplatitelé automaticky přístupnou 

přes internetové připojení – stejně jako je většina streamovacích služeb. NETFLIX pak 

naopak nevysílá svůj obsah na žádných vlastních televizních kanálech a nemá tak jakékoliv 

pevné vysílací schéma. Oba tito poskytovatelé pak hodnotí svou úspěšnost zejména dle 

počtu nových předplatitelů. 

Honba za novými předplatiteli pak byla příčinou ke změně uvažování v jednotlivých 

společnostech. Expanze na zahraniční trhy v novém tisíciletí přinesla novou potřebu 

oslovit potencionální diváky z naprosto odlišných kulturních poměrů. Přinést důvod, proč 

by si například evropský divák měl připlatit za prémiový kanál, pokud jeho alternativy jsou 

zdarma a přinášejí daleko bližší kulturní reálie než zaoceánská produkce. Prvním lákadlem 

tak jsou filmové premiéry hollywoodských blockbusterů následující rok po jejich 

premiérách v kinech. 

Film však neřeší hned několik problémů předplácených kanálů. Stopáž takových filmů se 

většinou pohybuje mezi jednou a půl a dvěma hodinami. Navíc je doba zakoupené licence 

na vysílání filmu striktně dána, obvykle se pohybuje mezi 6–12 měsíci. Ani při troše dobré 

vůle a častém reprízování tak na dlouho svůj programový blok stanice nezaplní. HBO – 

stejně tak jako NETFLIX a další podobní hráči na globálním trhu – proto nutně musela 

přejít k vytváření vlastního obsahu a ne jen mechanicky „přeprodávat“ americkou 

filmovou produkci. 

Jak už bylo řečeno výše a v předchozích kapitolách: Publikum raději při výběru sáhne po 

něčem kulturně bližším, známějším, tedy po filmových a televizních hvězdách z vlastní 

domoviny, které jsou už u publika velice dobře známé. 

Má to i další výhody. Pokud máte několik vcelku samostatně fungujících dceřiných 

společností, které jsou schopny produkovat vlastní tvorbu, ulehčuje vám to následné 

zaplnění programového schématu. A buďme upřímní, na zaplnění 30 240 minut týdně 

(týdenní vysílací doba všech tří stanic HBO v České republice) potřebujete skutečně velké 

množství obsahu. Bude snadnější dohodnout se se společností patřící stejnému majiteli, 

                                                           
47 VOŘÍŠEK, Lukáš. Videopůjčovna Netflix dorazila do ČR! Co umí a jak sledovat obsah měsíc 

zdarma?. CDR [online]. 2016 [cit. 2019-07-24]. Dostupné z: https://cdr.cz/clanek/videopujcovna-netflix-v-cr-

co-nabizi-jak-ziskat-mesic-predplatneho-zdarma 
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než vykomunikovávat složitě a draze s cizí distribuční nebo produkční společností 

poskytnutí jejich programů. Logický vývoj je to také v situaci, kdy se trh streamovacích 

služeb začíná nepříjemně plnit. K již zmíněnému HBO GO a NETFLIXU můžeme 

připočíst Amazon Prime, iTunes (zde jde spíše o službu video on demand – video na 

vyžádání, kdy uživatel platí pouze za zhlédnutí vybraného titulu) a blíží se spuštění 

Disney+ (Disney Plus, 12. listopadu 2019). 

Očekává se především bitva mezi zaběhnutým NETFLIXEM a právě DISNEY+. Disney 

již před časem začal z ostatních streamovacích služeb a od ostatních distributorů stahovat 

svou produkci, která následně bude samozřejmě tvořit portfolio její vlastní služby.48 

Společnostem jako je právě HBO následně ubývá obsah, který mohou vysílat a reprízovat 

– kterým zaplní svůj vysílací čas. 

Dalším výrazným plusem je tedy dozajista vlastnictví vysílacích práv k vlastní tvorbě. 

Vysílatel není omezen počtem repríz, tím kdy dílo bude vysílat nebo vysílat nebude smět. 

Není omezen časově, může dílo reprízovat klidně napříč desetiletími. Také tím natrvalo 

zvětší svou nabídku streamovaného obsahu. 

Výše zmíněné služby (vyjma iTunes) se předhánějí ve výrobě vlastních pořadů, případně 

skupování práv na zatím nezadané pořady konkurenčních producentů. Velice dobře totiž 

vědí, že málokterý divák si bude předplácet více streamovacích služeb najednou. Zde 

prozatím vidím velkou výhodu právě na straně HBO, a to právě v tom, že její streamovací 

služba HBO GO je doplňkovou službou ke klasickému formátu televizní stanice 

s vysílacím schématem, ale lze si ji předplatit také samostatně, nezávisle na klasických 

operátorech satelitního a kabelového vysílání. Otázkou je, jak dlouho HBO tato výhoda 

vydrží, protože preference a chování publika se nakonec změní a odejde od modelu 

„pustím si televizi, ono tam něco půjde“ k modelu „dnes mám náladu na komedii, tak si 

nějakou pustím“. V brzké době budeme mít možnost pozorovat změnu preferencí a aktivní 

publikum v praxi a velmi zblízka – bude velice zajímavé, jak moc se promění.49 

Zpět ale k produkci samotné. Další výhodou se na lokálních trzích ukázala snazší 

propagace. Jak už bylo řečeno, divák/publikum tvůrce a aktéry může znát lépe z jiných 

                                                           
48 Netflix chief Reed Hastings ready for Disney Plus battle. In: BBC News [online]. 2018 [cit. 2019-07-24]. 

Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-46148040 
49 MCQUAIL, Denis. Příjemci. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 

2009, s. 405-464. ISBN 978-80-7367-574-5. 
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lokálních děl. Bude se snadněji orientovat v osobních příbězích právě jednotlivých 

lokálních aktérů než u herců a režisérů ze zámoří, kde znát bude jen hrstku filmových 

superstar, ale o spoustě ostatních z televizní produkce nebude vědět nic.  

Právě na propojení publika s tvůrci – ať už zvučnými jmény režisérů nebo herců – a jejich 

vztahu je pak vystavěno celé public relations a marketing k jednotlivým dílům. Uvedení 

v předpremiéře na prestižním filmovém festivalu umožní využít novináře a kritiky 

k prakticky bezplatné nebo minimálně levné propagaci díla. Zároveň se na jednom místě 

v jeden čas mohou nenásilně – rozumějte předem víceméně neplánovaně – setkat tvůrci a 

hlavně herečtí aktéři s novináři. Následně mohla vyjít řada článků a rozhovorů 

v tuzemských médiích. Tyto články a rozhovory mají právě největší dosah na diváka a 

možného předplatitele. A troufám si odhadnout, že promítnutí dvou dílu chystaného seriálu 

v předpremiéře je o dost lepší než dlouhá a výrazná reklamní kampaň a budou mít daleko 

širší dosah v publiku. Články o seriálu Bez vědomí lze ve zvýšené míře dohledat právě 

v období MFFKV a to u většiny předních českých zpravodajských portálů, případně jejich 

tištěných verzí – Aktuálně.cz, Forbes Česko, Lidovky.cz, iRozhlas.cz, Novinky.cz, Deník N, 

denik.cz. 

K tomu se také váže další výnos z produkce vlastních pořadů, tentokrát nepeněžní. HBO 

jako produkční společnost si velmi rychle vybudovala velice příjemný PR obraz jako 

úspěšného producenta, kdy každá další premiéra je pak kritiky i diváky netrpělivě 

očekávána – tím víc, pokud jde o domácí produkci, na kterou jsou pak ohlasy v médiích 

daleko více znatelné. 

Tvorba lokální obsahu má však i svá jistá úskalí. Tou je většinou výrobní cena, která není 

vůbec nízká. U autorského projektu pak není úspěch a návratnost vynaložených prostředků 

jistý. Jistým záchytným bodem pak může být lokální tvorba dle již použitého formátu, 

který uspěl na jiném podobném trhu. HBO v České republice k tvorbě dle formátu šáhla 

několikrát: Terapie, Až po uši a zatím naposledy Mamon. Riziko neúspěchu je tu stále a 

cena se ještě zvýší nakoupením daného formátu ze zahraničí. Kompenzací těchto rizik je 

pak právě při úspěchu zisk lokálních předplatitelů a u originální tvorby dále možnost 

v případě zájmu prodat vysílací práva i do jiných zemí, případně jiným televizním 

společnostem. Vždy pak zůstává zachována značka tvůrce, což nadále posiluje pozici 

společnosti jako producenta. 

Silná značka má pak vliv i na vznik nových autorských projektů a počinů. S větším počtem 
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kriticky i divácky úspěšných, tzn. i finančně úspěšných, děl pak vzrůstá ochota utrácet za 

nové projekty větší obnosy. Produkční společnost pak má také volnější ruku ve výběru 

štábu a herců. Ti logicky spíše přistoupí na podmínky té tvůrčí společnosti, která má za 

sebou větší počet úspěšných a ve veřejném prostoru rezonujících titulů. 

4.3. Vývoj počtu předplatitelů v čase a jeho možné příčiny 

Jak už bylo řečeno, jedním z ukazatelů úspěchu HBO Česká republika na lokálním trhu je 

příchod nových předplatitelů. Naneštěstí jsou data ohledně počtu předplatitelů obchodním 

tajemstvím, které si společnost velmi chrání. Jde o velmi citlivá interní data, a proto je 

společnost nezveřejňuje. Pro potřeby výzkumu této práce bylo přistoupeno 

k šalamounskému řešení neb „vlk se nažral a koza zůstala celá“. Tedy přesná data o počtu 

předplatitelů byla nahrazena procentuálním zastoupením ke stavu k počátečnímu stavu, 

vyjádřeném 0 %. 

Počty předplatitelů v následujících měsících jsou pak procentuálním vyjádřením příbytku a 

úbytku k počáteční hodnotě. Následně pak bude dohledatelné, co mohlo mít vliv na změnu 

předplatitelů. Zda to byla premiéra nějakého exponovaného zahraničního seriálu, například 

Game of Thrones (Hra o trůny), premiéra lokálního díla nebo například snížení ceny 

předplatného.  
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Graf 1: Měsíční nárůst nových předplatitelů HBO GO v České republice (včetně free trial) v období leden 2018 až červen 2019 
v % - výchozím stavem (0,0 %) je počet předplatitelů na konci roku 2017(zdroj: interní data HBO Europe s.r.o.) 
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Zpřístupněna byla data od počátku roku 2018 až do června 2019 o vývoji měsíčního 

nárůstu nových předplatitelů HBO GO v České republice. Tyto data zahrnují free trial 

uživatele (viz dále) a nových platících předplatitelů (takový, který již využil bezplatné 

období a zůstává ve službě za peníze). Na těchto údajích za 18 měsíců se pokusím ukázat, 

jak ovlivňuje premiéra lokálního seriálu vývoj měsíčního nárůstu nových předplatitelů.  

Dalším zdrojem, který je nápomocný k vyhodnocení možných vlivů na počet nových 

předplatitelů je přehled měsíčních přírůstků free trial uživatelů. HBO GO poskytuje své 

služby první měsíc zdarma na zkoušku. Tato skupina pak nejvíce podléhá jednotlivým 

mediálním kampaním. Free trial uživatel se po 30 dnech stává předplatitelem nebo službu 

opouští. Tento přehled je pak k dispozici od listopadu 2017 opět do června 2019. Zde již 

není možné vyjádřit data v procentech a ani uveřejnit skutečná čísla. Graf pak není užíván 

jako primární zdroj informací, ale jen jako podpůrný prostředek. Jednotlivé sloupce pak 

tedy slouží jako orientační pomůcka pro srovnání přírůstku v jednotlivých měsících.  

Před samotným vyvozováním závěrů je pak potřeba zmínit, že ve sledovaném období, 

měla na HBO premiéru poslední řada seriálu Game of Thrones (Hra o trůny). Tento 

celosvětový seriálový hit výrazně zasáhl do podoby sbíraných dat. Na obou grafech (graf 1 

a graf 2) je v dubnu, kdy měla poslední řada Game of Thrones premiéru, výrazný nárůst 

předplatitelů. Například měsíční přírůstky free trial uživatelů tak naprosto upozadí. Pokud 

Měsíční přírůstek free trial uživatelů 

Graf 2: Měsíční přírůstek free trial uživatelů HBO GO v České republice v období listopad 2017 až červen 2019 (Zdroj: interní 
data HBO Europe s.r.o.) 
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bychom zkoumané období zkrátili o duben, květen a červen 2019 bude graf Měsíčního 

přírůstku free trial předplatitelů daleko výraznější (viz graf 3).  

V období od listopad 2017 do června 2019 můžeme vybrat několik událostí, které mohly 

pozitivně ovlivnit nárůsty nově příchozích zákazníků (free trial + nově platící). Vybrány 

jsou ty premiéry seriálů z produkce HBO, které vznikly v České republice nebo je natočila 

například americká HBO. V prosinci 2017 je to premiéra druhé řady tuzemského seriálu Až 

po uši. V dubnu 2018 start druhé sezóny hvězdně obsazeného amerického seriálu 

Westworld. V srpnu téhož roku pak došlo k trvalému zlevnění předplatného. V listopadu a 

prosinci 2018 došlo k repríze druhé řady seriálu Terapie s Karlem Rodenem v hlavní roli. 

Na tu pak v lednu následujícího roku navázala premiéra třetí řady stejného seriálu. 

V dubnu pak odstartovala netrpělivě očekávaná poslední řada seriálu Game of Thrones. Po 

jejím skončení na konci května mohli předplatitelé shlédnout neočekávaný hit z produkce 

HBO. Tím se stala minisérie Chernobyl (Černobyl) pojednávající o nehodě v jaderné 

elektrárně, která byla natočena podle skutečných událostí. 

Na Grafu 1 tak sledujeme neustálé kolísání v počtu nových zákazníků (free trial + nově 

platící). Při srovnání s Grafem 2 pak můžeme vidět, že seriál Až po uši přitáhl více nových 
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Měsíční přírůstek  free trial uživatelů 

Graf 3: Měsíční přírůstek free trial předplatitelů HBO GO v České republice v období listopad 2017 až březen 2019 (Zdroj: 
interní data HBO Europe s.r.o.) 



 

 

26 

free trial než start druhé série Westworld, i když na celkový počet v daný moment nových 

uživatelů (free trial + nově platící) vyhrává spíše právě Westworld. 

Mnoho nových předplatitelů se nechalo zlákat i zlevněným předplatným. Tento vzrůstající 

trend můžeme sledovat až do října 2018 (graf 2). Již v září však začíná klesat počet nových 

předplatitelů (graf 1), který vrcholí v listopadu 2018. Free trial zákazníků sice stále přibývá 

(graf 2) ale nestanou se z nich platící zákazníci a nejdéle po 30 dnech tak službu opouštějí. 

V prosinci a následně v lednu 2019 celkový počet nových uživatelů (free trial + nově 

platící) roste stejně jako počet samotných free trial. Seriál Terapie s Karlem Rodenem 

v hlavní roli si tak připisuje měsíčně větší přírůstek free trial uživatelů než zlevnění (graf 

2). Co je však podstatnější, došlo k otočení trendu a více free trial uživatelů po uplynutí 

bezplatných 30 dnů se stává platícími zákazníky, který probíhal v předchozích měsících, a 

v celkových součtech pak došlo k výraznému navýšení počtu nových uživatelů (free trial + 

nově platící) (graf 1). 

Duben 2019 pak boří dosavadní statistiky. Start osmé řady Game of Thrones přinesl více 

než trojnásobný přírůstek free trial než v jakýkoliv jiný měsíc ve sledovaném období (graf 

2). Jak strmý nástup Game of Thrones přinesla, tak strmý pokles následoval (graf 1). A 

odliv uživatelů byl nejspíše o to markantnější, že přírůstek free trial byl v květnu stále ještě 

více než dvojnásobný oproti maximům z období listopad 2017 až březen 2019. 

Za tímto velkým propadem pak může stát fanouškovské rozčarování ze zakončení této 

populární ságy. Mnoho fanoušků dokonce podepsalo petici, v níž žádali přetočení 8. série a 

změnu rozuzlení tohoto fantasy opusu.50 Velice zajímavé je pak srovnání sledovanosti 

Game of Thrones v čase v porovnání se seriálem Černobyl. V květnu Hru o trůny 

sledovalo 78,3 % všech předplatitelů v České republice na HBO GO a Černobyl 65,5 % 

předplatitelů. Hned následující měsíc se na Hru o trůny podívalo jen 15,5 % předplatitelů, 

ale Černobyl sledovalo opět asi 63,3 % předplatitelů.51 Nebo zkrátka jen více uživatelů 

využilo měsíc zdarma ke zhlédnutí velkého seriálového hitu a o další služby HBO již dále 

neměli zájem. To pak koresponduje s vývojem celkového počtu nových uživatelů (free 

trial + nově platící) po dubnu 2019 (graf 1). 

Je však velmi důležité říci, že vliv jednotlivých událostí na vývoj počtu nových uživatelů je 

                                                           
50 Remake Game of Thrones Season 8 with competent writers. Change.org [online]. 2019 [cit. 2019-07-27]. 

Dostupné z: https://www.change.org/p/hbo-remake-game-of-thrones-season-8-with-competent-writers 
51 Interní data HBO Europe s.r.o. 
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jen odhadovaný. Během jednoho měsíce HBO vysílá velké množství obsahu: vlastní 

tvorbu zahraniční, vlastní tvorbu domácí, filmy, seriálové premiéry domácí nebo 

zahraniční, filmové premiéry a spoustu dalšího.52 Vzhledem k dostupným datům tak jde 

skutečně pouze o předpoklad vlivu jednotlivých uvedených událostí na vývoj počtu 

předplatitelů. Jedinou jistotou je snad pak jedině vliv premiéry poslední řady Game of 

Thrones, které byla věnována i neobyčejně vysoká mediální pozornost. 

4.4. Současnost a budoucnost televizní produkce 

Výroba vlastních lokálních pořadů nese úskalí ve formě zvýšených nákladů a případných 

následných rizik neúspěchu u publika. Rizika jsou dle zkušeností vyvážena úspěchy 

diváckými i u kritiků a následně proměněny v nové předplatitele. Svou zásluhu na tom má 

i v podstatě levnější marketingová stránka uvedení nového díla na domácím trhu a možnost 

návratu části proinvestovaných peněz v prodeji práv na jiné trhy. 

Existují zde však další trendy ve výrobě televizních pořadů, které by neměly býti 

opomenuty. HBO například ustupuje z tvorby pořadů dle zahraničních formátů. Jednoduše 

proto, že nenabízejí takové výhody, jako původní lokální tvorba. Formát totiž nenabízí 

jednak tolik tvůrčí svobody jako originální tvorba, mediálně marketingová kampaň pak 

může probíhat vcelku stejně. Hlavním důvodem však je snížená šance na úspěch takového 

seriálu v ostatních pobočkách HBO Europe. Pokud by každá pobočka natočila na základě 

jednoho formátu svou lokální verzi seriálu, existuje jen minimální šance, že se např. 

rumunský divák podívá na českou Terapii, pokud v Rumunsku existuje lokální verze 

stejného díla. 

Jak už bylo naznačeno, jsou pro produkční společnosti pro tvorbu výhodnější seriály než 

televizní filmy. Důvodů je hned několik. Tím prvním jsou peníze, kdy natočení seriálu o 8 

dílech s celkovou stopáží přes 7 hodin je levnější, než natočení několika filmů o téže 

souhrnné stopáži. Při tvorbě jednotlivých filmů se bude znovu platit natáčecí štáb a celá 

výroba, naopak u seriálu proběhne natáčení celého díla najednou a výsledný materiál se 

rozkouskuje až ve střižně. Druhým důvodem jsou opět peníze. Tedy prostředky vynaložení 

k zaplnění vysílacího schématu. Výroba nebo koupě seriálu bude vždy levnější než u filmu 

v přepočtu na minuty. Třetím důvodem pak může být snadnější kontinuita příběhu seriálu 

                                                           
52 Prosinec na HBO. In: YouTube [online]. 2017 [cit. 2019-07-27]. Dostupné z: 

https://youtu.be/pyqFwHSIrbw 
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v různě dlouhém čase, ať už zvažujete pokračování další sezónou nebo jen uzavřenou 

minisérii. U filmu hrozí, že ho divák shlédne jednou a následně nebude mít důvod věnovat 

další pozornost stanici, protože ví, že pokud bude v budoucnu pokračování, bude se 

rozestup počítat na desítky měsíců. Na rozdíl od toho i minisérie může udržet diváka u 

televizního programu několik týdnů. 

Pokud se budeme zamýšlet nad budoucností způsobu sledování televizního obsahu, tak 

musíme zmínit znovu streamovací služby. Ty by do několika let mohli ukousnout 

z televizního trhu o dost větší kus než doposud. Vše bude záležet na rychlosti proměny 

chování a preferencí publika. HBO však má prozatím výhodu ve své duálnosti – vysílá 

v klasických televizních formátech, ač příjem zpoplatňuje a na druhé straně je také součástí 

trhu streamovacích služeb. Má tak potenciál zasáhnout různé skupiny diváků. Streamovací 

služba HBO GO pak cílí především na mladší publikum v produktivním věku, které si 

spíše bude vybírat podle momentální nálady pořady, které zhlédne, a také má pak možnost 

výběru zařízení a případně místa, kde se k obsahu stramovací služby dostane. Na rozdíl od 

starších lidí, kteří jsou zvyklí koukat se na to, co zrovna televize u nich doma vysílá. Další 

výhodou pak může být možnost získat HBO GO samostatně bez nutnosti využití služeb 

poskytovatelů kabelového nebo satelitního vysílání, přes které si lze kanály HBO objednat. 

Samostatné HBO GO pak vychází levněji a není vyžadováno ani satelitní nebo kabelové 

připojení, které sebou nese další finanční náklady. 
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Závěr 

Obklopuje je nás dnes všudypřítomný digitální svět. Jsme posedlí tím být neustále online. 

Právě díky digitalizaci zažíváme největší boom technologií spojených s médii. A právě 

ruku v ruce s rozvojem digitalizace vnímáme silný trend konvergence. 

Konvergence neboli sbližování, pak můžeme chápat jako přibližování se jinak nebo dříve 

různorodých nebo nesourodých věcí i procesů, jež nás dennodenně provázejí a obklopují. 

Díky technologické konvergenci by nám tak stačilo jedno zařízení, které přijímá digitální 

obsah z internetu a je schopné nahradit mnoho jiných technologií přijímající nebo 

zprostředkovávající různé mediální obsahy. Chytré mobilní telefony nám v některých 

případech přirostly obrazně k ruce. V praxi se však od jednoho univerzálního zařízení 

vzdalujeme mílovými kroky. Ono by nám možná stačilo, ale obklopujeme se řadou 

multifunkčních zařízení, které v podstatě zvládají to samé, jen něco specifičtějšího lépe. 

Mluvím zde o chytrých televizích, počítačích a právě chytrých telefonech. 

Na konvergenci technologií pak navazuje uživatelská konvergence. Díky sbližování 

jednotlivých mediálních profesních odvětví se proces vytváření mediálních obsahů velice 

zjednodušil. A to až natolik, že se samo publikum začalo zapojovat do vytváření obsahu. 

Opět díky technologiím, digitalizaci a internetu zde začala vznikat vrstva produserů, 

zástupců z řad publika, kteří reagují na mediální sdělení a tvoří vlastní obsah. 

Tím se potvrzuje teorie aktivního publika, které pouze slepě nepřejímá mediální obsahy 

tak, jak je producenti vysílají. Naopak je schopen jejich kritického hodnocení, výběru mezi 

jednotlivými obsahy podle vlastních potřeb a vkusu, a také schopnosti na ně reagovat. 

U prostorové konvergence se zabýváme hlavně fenoménem globalizace, která rozhodně 

není spjata jen s mediálním prostředím. V globalizovaném světě se nadnárodní firmy snaží 

prosadit se svými výrobky nebo službami na jednotlivých lokálních trzích. Globální 

marketingová kampaň ale nebude mít takový úspěch, jako její případná lokální mutace. 

Aktivní publikum totiž spíše upřednostní něco kulturně bližšího, než snahu prosazení 

globální kultury. 

Díky tomu vzniká glokalizovaný obsah. Zjednodušeně obsah splňující požadavky na 

lokální kulturu a odlišnosti zajišťovaný skrze globálně působící obchodní společnost. 

Výzkumnou otázkou bylo, zda glokalizovaný mediální obsah má u lokálního publika větší 

úspěch, než ten vytvořený jinou kulturou a prosazovaný globálně působící obchodní 
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společností. 

Volba padla na společnost HBO a její dceřinou společnost HBO Europe s.r.o., která působí 

i na tuzemském trhu. Jde totiž o jednu z mála společností, která vytváří televizní obsah 

nejen v zahraničí, ale i v České republice. 

Při řešení výzkumné otázky se však vyskytl problém s přístupem ke statistickým datům. Ty 

společnost HBO Europe s.r.o. sice vlastní, jedná se však o jejich obchodní tajemství a tvrdá 

data o počtu předplatitelů nesmí být zveřejněna. Předplatitelé jsou pak ukazatelem pro 

HBO zda jimi vysílaný nebo nabízený obsah měl u publika úspěch. Na měsíčním vývoji 

počtu předplatitelů jsem chtěl také postavit závěry této práce. 

HBO Europe s.r.o. mi vyšla vstříc a mohu tak uveřejnit alespoň procentuální vývoj počtu 

nových předplatitelů za posledních 18 měsíců. Druhým ukazatelem se pak stal měsíční 

přírůstek free trial uživatelů. Ti jsou díky nabídce 30 dnů sledování kanálů HBO nebo 

HBO GO zdarma lepším ukazatelem úspěšnosti jednotlivých kampaní. 

Ve zkoumaném období pak máme několik výrazných momentů, jež můžou být důvodem 

vzrůstu počtu nových předplatitelů – free trial i nově platících. Jde chronologicky o 

premiéru nové řady tuzemského seriálu Až po uši, premiéru nové řady oceňovaného 

amerického seriálu Westworld, snížení ceny měsíčního předplatného, premiéra další řady 

tuzemského seriálu Terapie s Karlem Rodenem v hlavní roli, premiéra závěrečné řady 

amerického seriálu Game of Thrones a seriálu Chernobyl. 

Pokud bychom nebrali v potaz další možné vlivy, můžeme říci, že seriály vyrobené 

v České republice s českými herci, přilákají více nových uživatelů, než například start toho 

zahraničního nebo zlevnění předplatného. Nicméně ve sledovaném období došlo k výrazné 

anomálii, která i dle slov zaměstnanců HBO Europe s.r.o. neměla dosud srovnání. Start 

poslední série Game of Thrones totiž přilákalo rekordní počet nových uživatelů. Těch ve 

free trial přístupu bylo pak až třikrát tolik, co za nejlepší předcházející měsíce ve 

sledovaném období. 

Je však důležité zopakovat, že se jedná pouze o předpoklad založený na dvou ukazatelích, 

jež ani jeden neobsahuje tvrdá statistická data. Pro relevantnější závěry by bylo užitečné 

porovnat například procenta uživatelů, kteří shlédli ten který pořad. Dosavadní zjištění 

mohou mít souvislost s nerozpoznanými faktory, možnými marketingovými kampaněmi a 

podobně. 
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Druhým cílem práce bylo zjistit, proč společnost HBO vynakládá prostředky na tvorbu 

lokálního obsahu. Dle slov šéfky Marketingového a PR oddělení ve společnosti HBO 

Europe s.r.o. paní Venduly Hladké, je to mimo zvýšený zájem tuzemského publika o 

lokální pořady, také snadnější marketingová propagace a také možnost libovolně nakládat 

s vlastnickými právy. 

Summary 

In the area of spatial convergence, we are mainly concerned with the phenomenon of 

globalization, which is definitely not linked only to the media environment. In a globalized 

world, multinational companies are trying to promote their products or services in different 

local markets. But a global marketing campaign will not be as successful as its more 

locally focused mutation. An active audience will prefer something culturally closer than 

effort of promoting global culture. 

This creates glocalized content. Simply put it’s the content that meets the requirements of 

local culture and diversity provided by a globally operating company.  

The question of my research was whether glocalized media content was more successful 

with the local audience than  the content created by another culture and imported by a 

globally operating business. 

I chose as an example cabel station HBO and its subsidiary HBO Europe s.r.o., which also 

operates on our domestic market. It is one of the few companies that create television 

content not only abroad but also in and for the Czech Republic. 

However, I encountered a problem accessing statistical data when I tried to answer the 

research question. HBO Europe s.r.o. considers these data as business secrets and hard data 

on the number of subscribers are not disclosed to general public. Number of subscribers is 

an indicator for HBO whether the content they broadcast has been successful with the 

audience. My intention was to base the conclusions of this work on the changes in the 

number of subscribers each month. 

HBO Europe s.r.o. provided me with the percentage of new subscribers over the last 18 

months. The second indicator was the monthly increase in free trial users. With 30 days of 

free HBO or HBO GO, these data are a better indicator of how successful each campaign 

is. 
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In the period in which I had my data provided, we can see several significant moments that 

may be the reason for the increase in the number of new subscribers - free trial and also 

new paying costumers.  These moments are chronologically : the premiere of the new 

series of the domestic series Až po uši, the premiere of the new series of the award-winning 

American series Westworld, the price reduction of the monthly subscription, the premiere 

of another domestic series Terapie, premiere of the final season of Game of Thrones and 

the mini-series Chernobyl. 

If we do not take into account other possible influences, we can say that the series 

produced in the Czech Republic with Czech actors will attract more new users than, for 

example, the start of the foreign series or the price reduction of the subscription. However, 

in the period under review there was a significant anomaly which, according to HBO 

Europe s.r.o. has not yet had a historical comparison. The launch of the latest Game of 

Thrones series has attracted a record number of new users. Number of people in the free 

trial period increased almost three times more then any of the reviewed month before. 

However, it is important to say that this is only a two-indicator assumption, neither of 

which contains hard statistical data. For more relevant conclusions, it would be useful to 

compare, for example, the percentages of users who watched a particular show. Previous 

findings may be related to unrecognized factors, marketing campaigns, etc. 

The second goal of the thesis was to find out why HBO spends resources on creating local 

content. According to the head of Marketing and PR department at HBO Europe s.r.o. Mrs. 

Vendula Hladká, it is the increased interest of local audiences in local programs, easier 

marketing promotion of this content and also the possibility of freely disposing with 

property rights to this content. 
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Příloha č. 1 

Otázky pro paní Vendulu Hladkou, Head of Marketing & PR ve společnosti HBO 

Europe s.r.o. 

 

Jste šéfkou marketingu a PR oddělení ve společnosti HBO Europe s.r.o. Co je však 

HBO za televizní stanici? 

Jsme komerční televizní stanice, která přišla na český trh na konci roku 1994. Letos zde 

tedy oslavíme čtvrt století působení. Nejsme však klasickou komerční televizí, jako jsou 

například televize Prima nebo Nova. Jejich primární zisky pramení z prodeje vysílacího 

času pro reklamy. Na HBO reklamy nevysíláme, ale příjem našeho vysílání je zpoplatněn. 

Nejkratším předplatným je pak jeden kalendářní měsíc. 

V tuzemsku dnes provozujeme pět kanálů: HBO, HBO 2 a HBO 3, které se původně 

jmenovalo HBO Comedy, dále kanály Cinemax a Cinemax2 a dvě tzv. SVOD služby – 

HBO OnDemand a HBO GO. 

Proč HBO Europe s.r.o. působí také jako producent? 

Jsme televize dostupná na bázi měsíčního předplatného. Ukazatelem úspěchu je rostoucí 

počet platících předplatitelů. Ti jsou hlavním zdrojem našich příjmů. Naším cílem je tedy 

nabírat nové zákazníky a ty stávající si udržet. Na to jim musíme nabídnout takový obsah, 

za který budou ochotni platit. Tím obsahem mohou být filmy, které měli nedávno premiéru 

v kinech. U filmových televizních premiér máme vysílací práva dříve než klasické 

komerční televize financující svůj provoz reklamními bloky. 

Stopáž filmů je ovšem omezená a v premiéře zaplní obvykle jen dvě hodiny z vysílacího 

času. Následně můžeme film reprízovat, ale jsme omezováni licencí na počet repríz a 

dobou, po kterou můžeme film vysílat. Mluvíme tu většinou o rozmezí mezi 6 a 12 měsíci. 

Vysílání pouze takovýchto filmů by nám rozhodně nezaplnil vysílací čas na pěti stanicích 

nonstop po celý týden, resp. náklady na jejich pořízení v dostatečném množství by byly 

příliš vysoké.  

Daleko výhodnější je pak nákup, tvorba a vysílání seriálů. A samotná tvorba je pro nás 

výhodnější hned z několika důvodů. Předně je vlastníme my, resp. exkluzivní licenci k nim 

poskytnutou americkou pobočkou HBO. Nikdo nám nediktuje jak, kdy a po jakou dobu je 
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smíme vysílat. Naopak na nich – v případě tuzemské tvorby, pak můžeme vydělat 

poskytnutím vysílacích práv jiným společnostem. Ještě v nedávné minulosti se řada seriálů 

americké HBO objevila ve vysílání České televize. V současnosti si jak lokální tak 

americký obsah z HBO knihovny snažíme udržet exkluzivně a zatraktivnit tak jedinečnost 

nabídky vysílaných pořadů. Za druhé jsou z pravidla stopáží delší než filmy. Zaplníme 

tedy i více z našeho vysílacího času jak v premiéře, tak v reprízách. Podstatné je pak i 

rozdělení do dílů, kdy tak můžeme dávkovat obsah divákům několik týdnů. K tomu se váže 

i výhoda pro marketing. Marketingovou kampaň lze lépe provázat s příběhem seriálu a 

roztáhnout ji na delší období. 

Jaká je výhoda produkce českých děl s českými herci? 

Český divák velice dobře „slyší“ na jména českých herců, případně režisérů nebo 

scénáristů. Marketingovou kampaň českého seriálu tak jde založit právě na hercích a 

dalších tvůrcích. Běžný Čech má jen minimální šanci setkat se s americkými herci, které 

vídá ve filmech nebo seriálech. V médiích běžně vycházejí přeložené rozhovory 

s americkými herci, ty originální jsou v českých médiích spíše raritou, většinou vznikají při 

příležitosti nějaké významné kulturní akce, jakou je například IFFKV. 

Pro nás je pak velice složité přivézt sem amerického herce, aby se účastnil aktivit kolem 

premiéry zahraničního seriálu. Naopak u českých herců to jde relativně snadno. Divák je 

zná z nejrůznějších počinů české filmografie nebo například ze seriálů klasických 

komerčních televizí nebo z veřejnoprávní televize, nebo z divadelního prostředí. Česká 

média pak vyvíjejí vlastní iniciativu ohledně rozhovorů a přinášení novinek nejen 

z profesního života českých herců. Propojení herců nebo tvůrců s publikem je tak daleko 

snazší. 

Představit tak nový seriál je pro nás jednodušší a díky zapojení zvučných jmen máme 

prakticky jistotu, že média budou lehce spolupracovat. Velkým lákadlem pro média jsou 

zvučná jména běžně nevystupující v seriálech dostupných na českých stanicích - Aňa 

Geislerová, Karel Roden, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová a řada jiných. Možnost osobního 

setkání s herci je pak pro diváky taky velice lákavé. 

Všechny tyto aspekty vedou k tomu, že při premiéře českého seriálu máme větší nárůst 

nových předplatitelů, než je tomu například u vysokorozpočtového amerického seriálu. 

Zvýšený zájem pak můžeme sledovat také v přehledech spuštění na HBO GO, kde vidíme, 

kolik procent předplatitelů si daný seriál v konkrétním měsíci pustilo. Většinou pak tento 
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počet bývá nad dlouhodobým průměrem ostatního obsahu. 

A nevýhoda? 

Jako produkční společnost samozřejmě neseme veškerá rizika a finanční náklady výroby. 

Divácký úspěch nemáme zaručený nikdy u ničeho. Výroba vlastního seriálu je samozřejmě 

dražší než koupě již vyrobeného ze zahraničí. Ten však s výjimkou např. Hry o trůny 

z pravidla nebývá mezi českými předplatiteli tak úspěšný nebo vyhledávaný. 

Rizika nezmizí nikdy, snažíme se je ale maximálně eliminovat. Než dojde k samotnému 

natáčení, prochází autorské návrhy zdlouhavou a důkladnou selekcí. V minulosti jsme 

několikrát sáhli po adaptaci osvědčeného formátu ze zahraničí, o kterém máme jistotu, že 

měl nějaký úspěch. Tímto způsobem byl vytvořen seriál Terapie nebo Až po uši – oba na 

základě formátu z Izraele. 

Nicméně od výroby seriálu dle formátu ustupujeme. Sám formát totiž není úplně levný. A 

pokud už se seriál dle formátu vydaří, je těžší ho prodat do zahraničí. Jednak jsou možná 

smluvní omezení, kterými je originální formát ošetřen proti přeprodávání, hlavním 

důvodem však je snížená šance na úspěch takového seriálu v ostatních pobočkách HBO 

Europe. Pokud by každá pobočka natočila na základě jednoho formátu svou lokální verzi 

seriálu, existuje jen minimální šance, že se např. rumunský divák podívá na českou 

Terapii, pokud v Rumunsku existuje lokální verze stejného díla. 

Má pro HBO Europe s.r.o. tvorba vlastního obsahu ještě jiný než jen finanční výnos? 

Vytvoření divácky úspěšný seriál oceňovaný i kritiky pomáhá budovat značku firmy jako 

úspěšného producenta.  To samozřejmě následně ulehčuje shánění nových námětů na další 

tvorbu, kontakt s potencionálními tvůrci a herci. Děláme si tím lepší jméno, a čím lepší 

jméno, tím více příležitostí. Původně jsme sháněli náměty a tvůrce samy, dnes za námi 

autorská díla „chodí“ sama. 

Seriály z naší produkce pak samozřejmě automaticky budí větší pozornost v českých 

médiích i mezi diváky. Ve výsledku nám to potom přinese samozřejmě více nových 

předplatitelů, a to právě v návaznosti například na premiéru nového českého seriálu. 

A v neposlední řadě tvoříme umělecká díla, která těší nejen diváky, ale i nás samé. 

 


