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Anotace  

Diplomová práce Digitalizace a internet – rozkladné technologie televizního vysílání 

pojednává o proměnách televizních forem. Důraz je kladen na transformaci trhu v 

podobě digitalizace, jež následně vedla k intenzivní distribuci dat i v rámci 

internetového prostředí. Úvodní část je podložena teoretickou oporou ze stran 

ekonomických i mediálních přístupů k procesu změny, jejichž ústřední motiv se zabývá 

inovací či remediací. Neopomenutá není ani bližší charakteristika samotných 

technologií a jejich vlastností, díky nimž je umožněno definovat existenci pomyslných 

hranic televize. Druhá část práce se orientuje na konkrétní českou krajinu. Zabývá se 

aktuálním stavem legislativy i nelineárními funkcemi, které přinesl internet na televizní 

obrazovky. V praktické rovině se zaměřuje na alternativní formy televizní distribuce v 

internetovém prostředí. Cílem je přiblížit typické rysy i inovativní prvky rozkladné 

technologie, jež byly definovány v teoretické části, televizního vysílání na příkladu 

zvolených VOD portálů, přičemž jsou sledována dvě různá ohniska vzniku: 

(1) iprima.cz – portál postaven na základě tradičního televizního vysílání FTV Prima a 

(2) Mall.tv – projekt vytvořený přímo k působení v rámci internetového prostředí. 

Annotation 

The diploma thesis Digitization and the Internet - Disruptive Technologies of Television 

Broadcasting discusses the changes in television forms. Emphasis is placed on the 

transformation of the market in the form of digitization, which subsequently also led to 

the intensive distribution of data within the Internet environment. The introductory part 

of the thesis is arched with theoretical support from the sides of economic and media 

approaches to the process of change. Their central motif deals with innovation or 

remediation. A closer description of the technologies themselves and their properties is 

not omitted either. Thanks to a closer description of the technologies themselves and 

their properties, it is possible to define the existence of imaginary boundaries of 

television. The second part of the work focuses specifically on the Czech landscape. 

It deals with the current state of legislation and the non-linear functions that the Internet 

has brought to television screens. At the practical level, the thesis focuses on alternative 

forms of television distribution in the Internet environment. The aim is to present the 



   

typical features and innovative elements of the disrupting technology of television 

broadcasting, which were defined in the theoretical part, on the example of the selected 

VOD portals. Two different centers of origin are monitored: (1) iprima.cz – a portal 

built on the basis of the traditional television broadcasting FTV Prima and (2) Mall.TV 

– a project created directly to operate within the Internet environment. 
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Úvod 

Charakteristika digitálního světa a vize spojené s binárním přepisem dat se 

začala v širším měřítku objevovat počátkem 90. let 20. století (Poster 1995, 

Negroponte 1995, Feldman 1997). Jednalo se o dobu, kdy se veřejnost 

seznamovala s příchodem nové technologické vlny a tím, co nám digitální 

prostředí je schopno přinést, nahradit nebo celkově transformovat. Začátkem 

20. let 21. století tvoří síťová digitální média nedílnou součást lidského světa a 

stále intenzivněji proměňují původní struktury. Globální konvergovaný svět 

podněcuje vznik řady pozoruhodných textů, které se pokoušejí charakterizovat 

virtuální, těžko uchopitelné a stále se proměňující zázemí. Tyto samotné vlastnosti 

přinášejí poměrně komplikované možnosti, jak lze dané prostředí mapovat. 

Primární segment proměny nesou nová média, jejichž klasifikaci přináší celá řada 

mediálních teoretiků (Negroponte 2001, Manovich 2001, Macek 2013, 

Jakubowicz 2013, Deuze 2015), přičemž jejich otevřená struktura přináší nové 

obchodní modely, které jdou ruku v ruce s adaptací zvyků publika/příjemců. 

Nedílnou součástí je v tomto případě přesah vzájemně se ovlivňujících oborů, 

které hrají společnou roli a to nejen ze stran medialních studií, ale i ekonomie a 

informační technologie.  

Přelom nového tisíciletí sebou přinesl televizní evoluci, ve které si 

mediální instituce hledají vhodnou tvář i v rámci online prostředí. Stanovují se 

různorodé vrstvy uživatelského rozhraní, jejichž varianty poskytují rozmanitou 

dostupnost audiovizuálního obsahu online. Pestrá nabídka distribučních kanálů 

vedla i k rozšíření odlišných formátů webových platforem jakožto alternativ 

televizního vysílání. Transformace trhu, jež sebou přinesla digitalizace, poskytla 

prostor k intenzivní distribuci dat v rámci internetového prostředí, čímž se utvořil 

téměř nekončící přísun mediálního obsahu. Předložená práce vzniká za účelem 

zachycení určité vývojové éry spojené s diskurzem proměny distribuce televizního 

a audiovizuálního obsahu, přičemž celková linie textu vychází ze tří hlavních 

pilířů:  
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1. Ekonomické a mediální teorie vztahující se na proces změny a 

inovace;  

2. Bližší pohled na technologie digitalizace a internetu v závislosti na 

proměně televizní potažmo obecněji audiovizuální distribuce; 

3. Vhled do konkrétní geograficky vymezené krajiny včetně 

kvantitativní analýzy dat dvou VOD portálů. 

První teoretická opora vychází ze studia vývoje napříč mediálními a 

ekonomickými obory. Úvodní pohled představuje myšlenkovou linii proměn v 

závislosti na rozvíjejících se komunikačních technologiích, jež jsou úzce 

provázány s interaktiviním, individuálním a konvergencí protkaným digitálním 

světem. Z druhého směru přichází hledisko, které přibližuje vývoj obchodního 

trhu. Jedná se o teoretický koncept Schumpeterovy teorie inovací a jeho pojmu 

kreativní destrukce, jejichž podobu definoval v polovině 20. století. A po 

následném rozvoji kapitalismu, který prohlubuje tendenční schéma definované 

Schumpeterem, se o 50 let později věnuje procesu inovací i americký profesor a 

obchodní konzultant Clayton M. Christensen, jenž přichází s modelem nazvaným 

rozkladné technologie. Tyto dva pohledy jsou v rámci etablování procesu změn 

považovány za klíčové teorie (Adner 2002, Danneels 2004, Pascu 2007, Latzer 

2009, Raynor 2011). O této problematice pojednává i práce Rozkladné mediální 

technologie – teorie a aplikace na české mediální prostředí (Kyjonková, 2010), 

která se zabývá tématem rozkladné stuktury médii s ukotvením pohledu na linii 

mediálního systému a historických východisek, přičemž důraz je kladen 

především na roli tištěných médií během nástupu internetu. Tato předložená práce 

se zmíněným přístupem inspirovala a zároveň se vůči němu vymezila. Předložený 

text se specializuje na proměnu televizního prostředí v období od roku 2006 do 

roku 2019. Počátek období představuje milník, kdy se rozšířila internetová 

kapacita přenosu dat, což umožnilo technicky zdatné šíření videí přes internet. 

Podkapitola 1.3.1. Rozkladné motivy v mediálním prostředí stručně představí 

ekonomická stanoviska za pomoci mediálních teoretiků Briana Winstona (2003) a 

Williama Boddyho (2004), zkoumajících proces technologického vývoje z 

prostředí zavádění nově vznikajících médií v sociokulturním kontextu.  
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Vývoj inovací a jejich etablování vytváří tlak na veřejné instituce, firmy i 

jednotlivé podnikatele, aby nevypadli z potřebného uplatnění na trhu a hledali 

cesty, jak se pokusit udržet krok za pochodu. Jelikož digitální technologie a 

služby online transformovaly většinu ekonomické a společenské činnosti, není 

divu, že jednu z těchto proměnných tvoří i přerod analogové audiovizuální 

distribuce. Tímto fenoménem se zabývá kapitola 2. Proces digitálního 

audiovizuálního vysílání, a to nejprve představením digitalizace, která rozšířila 

kapacitu přenosu šíření pozemního vysílání. Původně přijímaly domácnosti 

televizní vysílání pomocí analogového přenosu, následně přes set-top box 

v digitální formě a v poslední době se objevují i menší softwary, které se snadno 

zapojí do televize a tím rozvíjejí funkcionality směrem do online prostředí či 

k úzkému užití televize jakožto počítačového řešení. Stírání těchto rozdílů rozvíjí 

počítačové rozhraní jako jsou Smart TV nebo HbbTV.  

Rozsáhlá evoluce a nejistá půda televizního průmyslu nastala právě při 

přechodu na internetové platformy. Jednou z takových změn je otevřený prostor 

pro podnikatelele, což umožnilo distribuovat veškerý AV i doplňkový obsah 

výhradně prostřednictvím virtuální sítě i bez držení licence na klasické televizní 

vysílání. Jednoduše a laicky řečeno se s distribucí AV obsahu roztrhl pytel. A 

stejným způsobem probíhá jeho příjem z řad uživatelů, jelikož čas strávený u AV 

konzumace neustále roste. Průměrná denní sledovanost televize stoupla v České 

republice za posledních 10 let o 30 minut, jak vyplývá z výzkumu Asociace 

televizních organizací (ATO, 2018). Příjemci mohou sledovat TV kdekoliv, 

kdykoliv a téměř na jakémkoliv zařízení od televizoru po nejmenší přenosné 

zařízení, jako je mobilní telefon, což proměňuje zvyky diváků, uživatelů či 

prouživatelů (tj. uživatelů, kteří svou aktivitou vykonávají část producentské 

činnosti). Pojmenování konzumentů je asi poslední kousek chaosu, podstatným 

aspektem jsou proměny spojené s chováním publika, jako je binge watching 

(sledování celé řady seriálu tzv. „na jeden zátah“), catch up (možnost zpětného 

zhlédnutí živého pořadu), cord-cutting (způsob sledování obsahu, levnější, 

svobodnější výběr bez reklam), které úzce souvisejí s nelineárním způsobem 

vysílání a jsou obecně označovány jako post-televizní praxe. Směrodatný pohled 

k tématu přináší na naše území Jakub Macek (2015) a z posledního roku také 
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závěrečné práce studentek Kristýny Šuraňové s názvem Post-televizní recepční 

praxe mladých dospělých v České republice (2019) a Anety Daňkové Prime time 

u vybraných členů českého post-televizního publika (2019), ve kterých jsou 

analyzovány nové divácké trendy a způsoby konzumace televizního obsahu. 

Na rozdíl od předložené práce, kde z důvodu udržení hlavní linie směrem k 

samotným mediálním institucím je výzkum publik zahrnut pouze okrajově. Velké 

množství distribuovaných AV dat je prostřednictvím internetu šířeno nelegálním 

způsobem. Jedná se především o právní problematiku, a proto se tímto tématem 

předložená práce nezabývá. Nicméně na půdě právnické fakulty vzniklo za 

poslední roky několik pozoruhodných textů soustředěných na reformu autorského 

práva v rámci jednotného evropského digitálního trhu: Internet a autorské právo 

(Horn, 2019), Neoprávněné užití autorských práv na internetu (Havlíková, 2015). 

 Proměna televizního prostředí je mapována pohledem na kapacitu 

mediálních producentů a využití vysílací technologie s cílem přinést obecné 

představení konextu distribuce AV obsahů, jež se opírá o mediální teorie 

(Negroponte 2001, Manovich 2001, Winston 2003, Boddy 2004, Fortunati 2005, 

Jakubowicz 2013, Macek 2013, Moravec 2016, Lotz 2018,). Vybrané téma si 

autorka zvolila ze zájmu spojeného s hledáním nových distribučních cest právě v 

rámci AV obsahu prostřednictvím centrálních mediálních institucí. Z tohoto 

hlediska je více (Facebook, Instagram) či méně (Youtube) opomenuto šíření videa 

v prostředí sociálních médií, které probíhá spíše neřízeně a je ovlivněno 

algoritmy. Obecně jde o decentralizované případy, kdy ztrácí mediální instituce 

kontrolu nad distribucí. Cílem předložené práce je prozkoumat, jaké nové atributy 

získalo „televizní vysílání“ v souvislosti s rozvojem příležitostí, které přinášejí 

internetové sítě. Přínosem bude zmapování AV prostředí ze stran technologického 

pohledu a mediálního diskurzu, přičemž odbornější vhled na trh v rámci 

internetového přenosu TV obsahu získala autorka díky práci marketingové 

specialistky v softwarové firmě nangu.tv, která vyvíjí a spravuje IPTV a OTT 

řešení.  

Třetí část textu se zaměřuje na území České republiky, kdy se do hlediska 

zájmu dostávají konkrétní média po horizontálně konvergovaném etablování v 

internetovém prostředí. A v provázanosti se statistickými údaji a výzkumy 
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specifikuje analýza jejich působení v online prostředí. Podstatnou součástí je 

4. kapitola Internet jako výstavní skříň vlastního televizního obsahu, jež sestává z 

kvantitavního výzkumu. Sestavené analýzy mají za cíl nalézt typické rysy a 

inovativní prvky rozkladné inovace televizního vysílání na příkladu zvolených 

VOD portálů.  

Za posledních pár let lze zaznamenat zvýšení zájmu o rozvoj televizní 

tvorby v online prostředí. V tomto pohledu se tématem proměny produkčních 

postupů při výrobě webových seriálů zabývala studentka Dorota Vašíčková v 

práci Stream.cz a jeho originální seriálová tvorba. Další poznatky přináší práce z 

roku 2019 Internetová televize Stream: alternativa a konkurence klasických 

televizí (specifika Pořadu Luďka Staňka a jeho analýza) autorky Michaely 

Maršálové, která sémioticky zkoumá finální produkt webového obsahu a jeho 

pořadu. Ve stejném roce absolovala i Barbora Milotová se závěrečnou prací 

Specifika internetového vysílání v ČR se zaměřením na divácké komentáře k 

pořadu Jak nás vidí svět (Stream.cz). I přes rostoucí pozornost o problematiku 

online vysílání autorka věří, že předložená práce přinese nové shrnující poznatky, 

a to především z důvodu, že se snaží popsat průvodní proces změn, který přichází 

na trh. Zároveň klade důraz na technickou strukturu. Popisuje atributy, které 

vytvářejí rámec producentům a představují meze pro výrobu televizních obsahů. 

Výzkumná část následně pracuje s kvantitativními daty, na jejichž základě 

představuje strukturu AV obsahu v rámci nelineární distribuce a jejich mediálních 

institucí. Závěrem charakterizuje vybrané VOD portály a jejich náplň v rámci 

online prostředí.  

Ve výzkumné části došlo k odchýlení od teze diplomové práce v několika 

aspektech. Původně bylo zahrnuto v rámci zkoumaných VOD portálů ivysilani.cz 

České televize. Nicméně autorka byla nucena z důvodu komplikací při získávání 

potřebných dat, tento zdroj opominout. I přesto věří, že stávající forma výzkumu 

se zaměřením na komerční subjekty představí nové a přínosné podklady 

v souvislosti s přístupem k VOD portálům. Současně lze zpochybnit původní 

nastavení výzkumu, kde byla zahrnuta veřejnoprávní instituce. Z důvodu 

odlišných ekonomických základů a zároveň povinností řídit se plněním funkce 

veřejné služby. Tato skutečnost vede k apriori rozdílnému účelu. Česká televize 
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svou komplexností představuje poměrně těžko uchopitelné webové prostředí, 

např. množství tematických programů spolu se zrcadlením živého vysílání 

programu pěti televizních kanálů včetně úzkoprofilových stanic jako je ČT:D či 

ČT Sport. Strukturalizovat poskytovaný obsah v takové formě, aby vznikl funkční 

celek potřebný k předkládáné analýze, by bylo poměrně obtížné. Další faktor 

směřující k vyřazení portálu ČT přišel ze stran marketingového oddělení ČT 

(Pešek, 2019) se sdělením, že od roku 2019 probíhá kompletní restrukturalizace 

rozhraní webu ivysilani.cz. S ohledem na tuto skutečnost by bylo přínosnější 

zachytit onu proměnu samotnou, ta ale v současnosti ještě neproběhla. Výsledek 

by posléze mohl přinést zajímavé poznatky, jakým směrem se online prezentace 

veřejnoprávní televize vydává.  

Další nutnou změnou byla výměna internetové televize Stream.cz (nynější 

Seznam.TV), jelikož odmítla poskytnout potřebná data k výzkumnému zpracování 

(Holubová, 2020; Kalas, 2020). Proto byla zvolena internetová televize Mall.tv, 

jež představuje roli novějšíbo mediálního produktu. Její podobu postavil Lukáš 

Záhoř, bývalý šefproducent televize Stream.cz, s producentem Milanem 

Kuchyňkou. Z jejich spolupráce vznikl například úspěšný satirický webseriál 

Kancelář Blaník (Horký, 2018). Společně se Záhořem odešlo ze Stream.cz do 

Mall.tv i množství účinkujících, např. Luděk Staněk, Adam Gebrian či Roman 

Vaněk. Tyto skutečnosti dokládají blízkou producentskou i dramaturgickou 

provázanost, což stvrzuje uchování rámce stanovených zdrojů k vypracování 

výzkumu. 
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1 Teoretický rámec – pohled na inovace 

Každá doba sebou přináší určité potřeby a proměny, od konce 90. let 

převládá fenomén transformace světa analogového do digitálního prostředí. Trh se 

přelévá do kódovaného binárního světa jedniček a nul, který se posléze odehrává 

převážně na vlnách internetové sítě. A běžný občan v našem kulturním sevření je 

chtíc nechtíc na těchto technologiích závislý. 

Termín inovace použil v ekonomické oblasti v 50. letech 20. století jako 

první třešťský rodák, ekonom a politolog působící v Rakousku, Německu a USA 

Josef Alois Schumpeter, který je pokládán za otce zakladatele teorie inovací. 

Zatímco v prostředí ekonomie se jeho prací zabývá a rozvíjí ji řada teoretiků 

(Drucker 1993, Valenta 2001, Mlčoch 2002, Kislingerová 2008), v oblasti 

mediálních studií se s příbuzným pohledem na inovace prvně setkáváme až ve 

formě zkoumání proměny - evoluce médií (Winston 2003, Bolter a Grusin 2000, 

Boddy 2004). Samotné slovo inovace ze své původní latinské formy innovare 

nese význam obnovit, měnit, udělat znova (Mareš 2017). V dnešní době jej často 

chápeme zjednodušeněji jako zdokonalení. Avšak samotné uvedení inovace do 

praxe přináší nejen strategie související se zaváděním, ale současně představuje 

prostor k implementaci a následně recepci.  

Ústředním tématem v následujících podkapitolách je zkoumání 

technologických změn pomocí definic procesů evoluce a inovace, které jsou 

prostřednictvím nových technologií v neustálém vývoji. Jak dokazuje například 

současná situace na pracovním trhu, jedná se o velmi aktuální fenomén, jelikož 

téměř v jakémkoli odvětví je zapotřebí odborník z prostředí informačních 

technologií. To dokazuje právě vysoký zájem1 ze strany zaměstnavatelů o místa 

                                                
1 V inzerci hledaných pozic jsou podle Národního ústavu pro vzdělávání IT programátoři na 

4. nejhledanější pozici. Národní ústav pro vzdělávání [ online ]. 2016 [20.7.2020]. Dostupné z: 

<http://infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-2-10>. 
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na pozice jako jsou IT vývojáři a programátoři. Vysoké platové ohodnocení2 pak 

jen stvrzuje jejich významné postavení ve firemní struktuře.  

Přerod televizního vysílání v rukou nových technologiích přenosu dat, jako 

jsou digitalizace a internet, je nejprve zasazen do rámce teoretických oblastí. 

V první části této kapitoly se autorka zabývá mediálními teoriemi, které si kladou 

za cíl popsat a charakterizovat vývoj změn způsobených technologickým 

aspektem v mediální kultuře. Tento pohled poskytne úvodní seznámení s 

koncepty, které se zabývají procesem etablování nově příchozích médií jakožto 

jedním z ústředních jevů diplomové práce. 

Druhá a třetí podkapitola je pak zaměřena na vymezení typologie inovací a 

rozkladných technologií. Původní analogový televizní průmysl byl rozložen 

digitálním i online vývojem. Jedná se o dynamické prostředí, ve kterém se 

vysílatelé snaží najít výhody a nové možnosti, jak oslovit diváky a udržet si své 

výnosy. A zároveň je zapotřebí, aby čelili nově přicházející konkurenci, čímž 

dochází k restrukturalizaci soudobého fungování trhu. Tímto procesem změny 

zavádění inovací se zabývá Christensen. Jedná se o označení klíčového procesu, 

kterým se podrobněji autorka zabývá v podkapitole 1.3. Rozkladné technologie. A 

v níž taktéž autorka čerpá ze studií Braina Winstona z knihy Media Technology 

and Society. A History: From the Telegraph to the Internet (2003), ve které 

analyzuje zdlouhavý popis zavádění jednotlivých médií i technologií na trh. Kniha 

se proslavila kritikou populárního mýtu tzv. informační revoluce. Winston na 

základě svého výzkumu tvrdí, že celý proces by měl být chápán spíše jako 

dlouholetá postupná evoluce než jako revoluční transformace. Jedná se o 

stanovisko, jež je ústředním faktorem celého textu. 

  

                                                
2 Podle serveru platy.cz je měsíční průměrný hrubý plat IT architekta 98 000 Kč. Pro srovnání se 

jedná o téměř 7x vyšší částku než je minimální pracovní mzda. Platy.cz [ online ]. [cit. 22.7.2020]. 

Dostupné z www: <http://www.platy.cz/platy/informacni-technologie/it-architekt> a 

<https://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/vse-o-mzdach/minimalni-

mzda/?gclid=CjwKCAjwoNrMBRB4EiwA_ODYv6ao7hiv60bB-

3YKVDU9ITEZ_mfRDCJhpldsgj7VQvPlrgMoUoP2uRoCCGIQAvD_BwE>. 
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1.1  Pronikání nových forem na poli mediálních teorií 

Přední mediální teoretik a ideolog elektrické podoby informační revoluce 

Marshall McLuhan ve své knize Gutenbergova galaxie (1962) třídí proces vývoje 

lidské společnosti. Za zlomové milníky považuje třífázový model komunikačních 

technologií: 

1. fonetická abeceda; 

2. knihtisk;  

3. elektrická média. 

Domnívá se přitom, že lineární způsob myšlení z 15. století spojený s obdobím 

vynalezení tisku začíná být od poloviny 20. století nahrazován prostřednictvím 

televize a elektronických přístrojů globálnějším chápáním a vnímáním. Popření 

lineárního způsobu lidského uvažování, se kterým přišel McLuhan, se ještě 

rozšířilo s nástupem digitálních médií. Sociolog, mediální teoretik a zakladatel 

teorie o difuzi inovací Everett M. Rogers (1986) považuje technologii spolu 

s dalšími faktory za příčinu změny a jako rozhodující určuje tři rysy nových 

technologií: 

1. interaktivitu – možnost vzájemné komunikace; 

2. individualizaci – odklon od masovosti médií; 

3. asynchronní povahu nových komunikačních systémů – nelineární 

vlastnosti. 

Rogers dále nahlíží na fázi změn komunikačních médií podobně jako McLuhan, 

jen poslední elektrická média dělí a rozlišuje mezi érou telekomunikací a epochou 

interaktivní komunikace. Podle klasika mediální teorie Denise McQuaila většina 

odborníků s uvedenými rysy obecně souhlasí, ale nižší váhu vidí v síle jejich vlivů 

(2007: 111). 
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McLuhan se dále věnoval existenci pronikání tzv. hybridních médií. Jak 

ukazuje citát: „Nejlepším způsobem studia povahy médií je studium jejich vlivu 

na další média, neboť takto je lze vidět podrobně a přesně“ (1991: 221). Jeho 

pojetí vycházelo z představy, že je možné abstrahovat jakési čisté mediální 

skutečnosti tzv. neovlivněné médium, které McLuhan definuje sdělením: „Obsah 

každého média je vždy jiné médium. Obsahem písma je řeč, stejně jako obsahem 

knihtisku je psané slovo“ (1991: 19). 

 Hlubším zkoumáním vlastností a vzájemného pronikání jednotlivých 

médií se zabývají teoretici nových médií Jay David Bolter a Richard Grusin, 

v knize Remediation: Understanding new media, přičemž představení technologie 

nových médií nevnímají jen v invenci hardwaru a softwaru, ale spíše ve způsobu 

zpracování sítového média. V tomto směru hovoří o technologii médií jakožto 

o agentech v naší kultuře, kteří nevycházejí z pasti technického determinismu, 

nýbrž se vynořují z kulturních kontextů, jež upravují jiná média (2000: 19). 

Proces přejímání změn v mediálním prostředí, jakési dvojí logiky, přenosu obsahu 

z původního nosiče na médium nové nazývají remediací a definují její dvě 

stanoviska:  

1. Imediace – médium má působit průhledně, bezprostředně. Jedním z 

příkladů je rozvinutá počítačová grafika, filmová postprodukce nebo 

virtuální realita, ale zároveň ji lze pozorovat mnohem dříve u malby, kdy 

se v době realismu snažili malíři vytvořit obrazy, kde nejsou viditelné tahy 

štětcem (2000: 27-30). 

2. Hypermediace – naopak dochází ke zvýraznění média, jeho reprezentace je 

rozmanitá a viditelná. Typickým uměním jsou koláže, pop art, dadaismus, 

ale i důraz na vizuální stránku v novinách, kde byl dříve podstatný jen text, 

dále lze mluvit i o kinosále, který umocňuje filmový zážitek (2000: 36-42).  

 Základním motivem remediace je vzájemné působení médií, jež 

transformují obsah z minulosti, pomáhají udržet kontinuitu sdělení a občas 

dochází k jeho zániku. Jako první pracuje s pojmem remediace Paul Levinston, 

který ji vnímá jako léčivý účinek předcházejícího média. Například film 
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odstraňuje problém přenosu děje fotografie v čase nebo televize, která vylepšuje 

rovnou dvě předcházející média – rádio obrazem a kinofilm simultánním 

přenosem pohyblivých obrázků přímo domů k divákům (1997: 115). Autor 

základní teorie nových médií Lev Manovich sice nepracoval přímo s termínem 

remediace, ale vysvětluje nástup nového média a jeho vlastnosti výstižně: „prvky 

předchozích kulturních forem, které se účastnily na vývoji média, jsou stále 

rozpoznatelné až do té doby, než se rozpustí do nové jednoty“ (2001: 33). 

Vraťme se ještě jednou k teoretikům zabývajícím se remediací detailněji, 

Bolterovi a Grusinovi, kteří ji dále rozdělují na tři typy: 

1. obsahová adaptace – nové médium si půjčuje obsah a přetváří jej 

podle svých možností – ukázkou může být i filmová adaptace románové 

narace; 

2. formální inkorporace – přenos vizuálního rozhraní  například rozhraní 

televize se změnilo po vzoru webových stránek, podle nichž začala 

televize pracovat i s textem a novými okny na obrazovkách nebo pokus 

filmu začlenit do své lineární formy počítačovou grafiku; 

3. absorpce – úplné pohlcení starého média, kdy není udržena souvislost 

mezi médii – příkladem může být žánr počítačových her jako je Doom, 

který byl ovlivněn kinem, tento druh filmu je někdy nazýván jako 

interaktivní film. To znamená, že divák se stane hráčem ve filmovém ději 

a může se v něm rozhodovat, rozhlížet. Médium pak vzbuzuje v divákovi 

pocit, že je zároveň hráčem i režisérem (2000: 44-47). 

Další výrazná a kontextově blízká remediace prochází v návaznosti na 

existenci webových stránek televize. Jak dokazuje například užití televizních 

funkcí na internetových stránkách, kde kamera zachycuje nejrůznější segmenty ze 

svého okolí, jako je domácí mazlíček, rybička v akváriu, kancelář, dálnice apod. 

Na zmíněném případu souvisejícím s televizí lze pozorovat konkurenční boj, ve 

kterém jedno i druhé médium hledá možnosti, jak se navzájem remediovat. 

V těchto případech pozorujeme jak ekonomický, tak estetický souboj, ve kterém 
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se určuje, jestli bude na trhu dominovat televizní vysílání nebo internet. Dalším, 

vyšším stupněm remediace je imerze. Jedná se o situaci, kdy dochází k takovému 

zneviditelnění média, že vkládá uživatele do prostředí IT rozhraní – virtuální 

reality (2000: 48), čímž disponuje takřka úplnou mediální bezprostředností. Je 

otázkou času, kdy se tato technologie masověji zapojí do běžné nabídky sledování 

AV obsahu.3 Interakce starých a nových médií je složitý proces, který je protkaný 

proměnným vztahem konkurence a kooperace. Ukázku konkurenční evoluce lze 

pozorovat během 50. let 20. století, kdy nástup televize způsobil malou 

návštěvnost kin. A naopak odezvu kooperace vidíme například v průběhu 30.let, 

kdy vynález nahrávání na magnetofon (Winston, 2003: 135) umožnil rozhlasu 

vytvářet záznam, čímž rozšířil jeho vysílací možnosti. Obecně lze říci, že se starší 

média mění, aby odpovídala na výzvy nově příchozích technologií. Příjemci 

sdělení procházejí podobným procesem, jelikož na nová média nahlížejí 

přirozeným způsobem, kdy vycházejí ze své předcházející zkušenosti s médiem 

původním.  

Publicista a vizionář nových médií Roger Fidler4 ve své knize 

Mediamorphosis: Understanding New Media charakterizuje vývoj médií jako 

postupnou metamorfózu médií starých na nová. Skutečnost podložil svým 

výrokem, že zatímco se nová média etablují, ta původní většinou úplně nemizí, ale 

pokračují ve svém rozvoji a adaptují se. V tomto směru vyvozuje klíčové principy 

změny médii neboli tzv. mediamorfózy podle třech konceptů: (1) koevoluce, (2) 

konvergence a (3) komplexnost. Podle autora jsou všechny formy komunikace 

provázány v určitém systému (1), je tedy téměř nemožné, aby existovaly 

samostatně, ovlivňují se, procházejí různými etapami vývoje. Tento princip Fidler 

označuje jako koevoluci či koexistenci oproti běžnému chronologickému řazení 

vývoje, jehož postupnými kroky dochází k finální záměně, nové skutečnosti. Jasně 

to deklaruje jeho výrok: „Ani bychom nemohli dospět k tak bohatým 

                                                
3 Například Kino Pilotů na Praze 10 otevřelo v roce 2017 „virtuální pokojíček“, kde se mohou 

diváci ponořit do světa virtuální reality. Kino Pilotů. [online] [cit. 17. 7. 2020]. Dostupné z: 

www.virtualnipokojicek.cz.  
4 Roger Fidler je významným průkopníkem v oboru IT a nových médií. Bývá přirovnáván ke 

Stevu Jobsovi. Fidler například představil vizi tabletu již v 80. letech.  
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komunikačním technologiím, které nyní bereme za samozřejmé, kdyby zrod 

nového média byl doprovázen zánikem starého“ (1997: 24). 

(2) Princip související s mediamorfózou je konvergence, která se 

dominantně rozšířila napříč obory. Do podvědomí odborné, ale i širší veřejnosti se 

dostává v kombinaci s klíčovými technologiemi pojednávanými v této diplomové 

práci: digitalizací i internetem. Význam konvergence na poli médií přehledně 

popsal Henry Jenkins nejen jako technologickou změnu a konstantní proces 

zároveň, ale dále ji specifikuje slovy: „Konvergence upravila vztah mezi 

stávajícími technologiemi, mediálním průmyslem, mediálním trhem, žánry a 

publikem. Změnila logiku, podle které mediální průmysl fungoval a podle které 

publikum zpracovávalo informace a zábavu. Konvergence referuje o probíhajícím 

procesu, nikoli o uzavřeném. (...) Dostáváme se tak do éry, kdy média budou 

všude kolem nás“ (2006: 16). Konvergence existuje ve dvou směrech, a to 

korporátní a komunitní. V jednom směru se učí producenti, jak pracovat s tokem 

(flow)5 mediálního obsahu nových distribučních kanálů, a z druhého mají příjemci 

více možností, jak sdělení nejen přijímat, ale i sdílet. Ve světě mediální 

konvergence se prodá každá značka, odvypráví každý příběh a každý uživatel je 

proveden přes řadu mediálních platforem. Tuto skutečnost charakterizuje Jenkins 

(2006: 3) jako konvergenci řízenou nejen centrálně, ale také zdola/z periferie.  

Bolter a Grusin ztotožňují konvergenci s remediací a upozorňují, že bývá 

často špatně chápána jako jednosměrné řešení, ačkoli ve skutečnosti se nově 

objevené technologie remediují navzájem různým způsobem i poměrem, a tím 

vytvářejí odlišné přístroje i jejich užití. Konvergence přináší větší pestrost do 

světa digitálních technologií (2000: 223-225). Obecně se jedná o proces 

sbližování a propojování, který sebou taktéž přináší řadu změn a nových struktur. 

Grafické znázornění pojmu konvergence přinesl Negroponte a lze jej vidět na 

obrázku č. 1.  

                                                
5 Flow – autorem pojmu je Raymond Williams, definuje jej jako „plánovaný tok, jež je typickým 

znakem vysílání (přenosu), technologie a kulturní normy. (Williams, 2003: 86) 
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Obrázek 1. Grafické znázornění vývoje konvergence v mediálním prostředí Negroponte, Nicholas. 

Zdroj: The MIT Media Lab’s construct of convergence, 1979. 

(3) Poslední princip proměny médií je podle Fidlera komplexnost. Tento 

pojem vysvětluje jako existenci chaosu, který na sebe váže nutnou složku změny. 

Protože právě z chaosu se rodí nové ideje, které transformují a oživují systém. Na 

tuto skutečnost Fidler navazuje výzkumem, který potvrzuje, že spontánní 

samovolné uspořádání odpovídá přizpůsobivě na podmínky proměn v rámci 

komplexního systému. „Když přichází vnější tlak a objeví se inovace, je ovlivněna 

každá forma komunikace. Tento proces je základní esencí mediamorfózy“ (1997: 

28). 

 Stejný přístup k reciproční modifikaci napříč médii vidíme i u socioložky, 

která se zabývá studiem komunikace a kulturních procesů, 

Leopoldiny Fortunatiové. Její text Mediatization of the net and internetization of 

the mass media z roku 2005 upozorňuje nejen na související domestikaci a 

konvergenci mezi internetem a masovými médii, ale dále přináší do mediálního 

prostředí úvahu na téma internetového připojení. Zdůrazňuje fakt, že v případě 

dostupného webového rozhraní v mobilu je odstraněn monopol velkých televizí a 

tištěných médií, poněvadž představuje možnost přímé, respektive personalizované 

komunikace. To je jeden z faktorů, kdy dochází k narušení masovosti 

internetového média.  

 Nástup nových médií vnesl do akademické sféry nutnost reformulovat 

některé teorie, které byly rozvíjené v kontextu s výzkumem masových médií. 
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Tímto fenoménem se zevrubně zabývá pedagog a mediální teoretik Jakub Macek 

v knize Poznámky ke studiím nových médií (2013), kde odkazuje na komunikační 

výzkum v souvislosti s rozhlasem a televizí, který se primárně soustředil na jejich 

organizaci, užití, obsah a účinky. Avšak vlastnosti samotného komunikačního 

kanálu představující jádro proměny byly spíše opomíjeny. Macek dále upozorňuje 

na fakt, že: „V případě nových médií se samozřejmou znalostí vlastností 

komunikačního kanálu počítat nelze. Nová média zahrnují na jedné straně 

designově rozmanité technologie a současně umožňují různé formy technologické 

konvergence, a proto je zapotřebí technické vlastnosti média vrátit zpět do hry“ 

(2013: 43).  

Na základě principů mapujících změny a společné vlastnosti remediace 

jsou v této části práce shrnuty základní pohledy odborníků, kteří se zabývají 

studiem nového mediálního prostředí v oblasti zavádění technologických inovací. 

Tato mediální historická průprava je rozvedena v následující části textu, která 

navazuje na stránku ekonomicko-sociálních teorií, přičemž v tomto úseku budou 

rozebrány základní pojmy spojené s inovacemi a technologiemi.  

Pro úplnost je nutné krátce zmínit dva přístupy, podle kterých se nahlíží na 

vývoj médií skrze vzájemný vztah technologie a sociální změny. První je 

označován jako technický determinismus, podle kterého se sociální změny řídí 

vlastnostmi technologie. Společnost podléhá funkcím technologie a vývoj se řídí 

podle inovativních trendů (McLuhan 1962; Ogburn 1964; Rogers 1986; Robins–

Webster 1989; Chandler 1996; Fisher–Wright 2001; Manovich 2001; Dahlberg 

2004; Carey 2005; Boddy 2004). Druhý, kulturní determinismus nebo také 

sociálně-konstruktivistický pohled, zastává názor, že ústřední vývoj technologií je 

podmiňován na základě sociálních potřeb (Morley 1986; Silverstone 1994; Poster 

1995; Livingstone 1998; Castells 2010a; 2010b). Christensen (1997) se nachází 

někde mezi těmito dvěma tábory. Ambivalenci technologie hodnotí podle způsobu 

vývoje. Příznačným rysem je pro něj způsob vývoje dané technologické novinky. 

Podle jeho modelu rozkladných technologií, který je blíže představen v druhé 

podkapitole 1.2. Rozkladné technologie, může vyvinutá inovace přicházet na svět 

dvěma způsoby. Jedno stanovisko představuje stav, jenž apriori vzniká pro 

potřeby uživatelů/zákazníků. V tomto případě inklinuje k technologickému 
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determinismu. Ale své hlubší zkoumání zaměřuje na jiný typ inovace tzv. 

rozkladné, která přináší novou nepředvídatelnou cestu a následně proměňuje 

strukturu trhu. Tento směr naopak vyzdvihuje hodnotu a sílu v sociálním 

determinismu.  
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1.2   Základní hlediska inovačních procesů 

Předcházející text se věnuje mediálním teoriím, které popisují přerod starého 

média do nového. Tato kapitola bude zaměřena na obecné porozumění 

samotnému procesu inovace, který sebou přináší proměnu původně nastavených 

struktur. Otázkou zůstává, o jak velkou proměnu se jedná, do jaké míry naplní 

svůj inovativní potenciál a zda-li je schopna nabourat stávající fungování služeb 

natolik, že nastolí rozkladné vlastnosti v rámci dané konkurenční oblasti. 

 Základním hnacím motorem, který umožňuje producentům a podnikatelům 

udržet se na dynamickém trhu a v koloběhu neustálých změn, je samozřejmě 

ekonomické hledisko. Světy médií a ekonomiky byly vždy úzce provázány, ale 

v současném digitálním prostředí se společné proměnné ještě více propojují. 

Ústředním činitelem změn jak ve společnosti, tak i v průmyslu jsou informační 

technologie. Sociolog Manuel Castells ve své knize The Rise of the Network 

Society představuje, jak se bude okolo informačních technologií utvářet současný i 

budoucí ekonomický rozvoj, který se postupně rozšíří do dalších oborů. Jeho 

poznatky vycházejí z nadměrné ekonomické produktivity v počítačovém 

průmyslu (2010: 99). Technologie je hlavním faktorem produktivnosti, nicméně 

Castells tvrdí, že z pohledu ekonomických činitelů není produktivita sama o sobě 

cílem, a to ani v případě, že se do ní investuje. Profesor ekonomie Richard 

Nelson, který vychází z evoluční ekonomie a podle jehož základů vytvořil 

Schumpeter evoluci kapitalismu, upozorňuje, že podstatnou složkou formálního 

růstu by mělo být budování vzájemných vztahů mezi technickou změnou, 

firemními schopnostmi a národními institucemi (1984: 41). Jedná se o základní 

model kooperace, který je ovšem neustále těžké naplnit. Technologie a s nimi 

spojené nové služby jsou rychlejší než samotné východisko, jak s nimi nadále 

pracovat. Ve většině případech se adaptace nových technologií vyvíjí až za 

pochodu.  

Klíčovým krokem, aby firma v daném odvětví prosperovala, je analýza 

trhu a jeho relevantního prostředí. Jeden slavný model tržních vztahů představil 

professor ekonomie Michael Porter. Akcentuje v něm podstatu zmapování 
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konkurenceschopnosti firem, kterou by měli manažeři aplikovat nejen při 

zavádění nových služeb/produktů, ale i průběžně, aby se ujistili o své pozici na 

trhu. Porter vysvětluje strategii modelu o konkureční výhodě ve své knize 

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors 

(1980), kde je blíže popsáno pět faktorů, jejichž vzájemné síly ovlivňují investice, 

náklady a ceny. Skrze tato hlediska je vytvořen základ pro analýzu konkurenčního 

prostředí a zároveň odkryt přístup firmy k inovacím: 

1. Stupeň rivality – snaha získat skrze inovace konkurenční výhody; 

2. Hrozba substituce – ohrožení poptávky po produktu, v této situaci tkví 

nebezpečí v jakémkoliv inovačním posunu u konkurenční firmy; 

3. Síla spotřebitele – v případě vysoké konkurence získává spotřebitel 

unikátní hodnotu; 

4. Síla dodavatele – závislost na základních produktech od dodavatele, 

především pokud se jedná o dominantního výrobce na trhu; 

5. Bariéra vstupu do odvětví – zavedené firmy jsou ve výhodě, nemusejí 

vyhledávat a investovat do větších změn jako nově příchozí firmy. 

Podle Portera je tedy nezbytným základem pro vysoký inovační potenciál 

v konkurenčním prostředí vysoký počet firem, běžná technologie, nepřítomnost 

dominance konkrétní značky a jednoduchá dostupnost distribučního kanálu. Dále 

nesmíme zapomenout na fakt, že určení a pochopení inovací je možné pouze 

v dynamickém prostředí, kdy máme možnost porovnat nově formující se 

proměnné s původními (Kyjonková, 2009: 13-17). 

Zde je potřeba se vrátit k otci teorií inovací J. A. Schumpeterovi, který ve 

své knize Business cycles (1939) poprvé nahrazuje sousloví nové kombinace 

výrobních faktorů termínem inovace. Dále ji pak charakterizuje jako ekonomicky 

aplikovanou invenci, čímž je myšleno převedení nápadu či myšlenky do reality. 

Vlastní ekonomické úvahy následně zasazuje do kontextu politického uspořádání 

států ve své stěžejní knize Capitalism, Socialism and Democracy (1942), kde se 

proslavil provokativním výrokem, podle kterého je kapitalismus díky svým 

úspěchům odkázán k zániku. Důležité je si uvědomit, že mluvíme-li o 

kapitalismu, mluvíme zároveň o evolučním procesu, jak upozornil už Karl Marx. 
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Hospodářský život probíhá totiž v sociálním a přírodním prostředí, které podléhá 

ekonomickým změnám a současně ovlivňují ekonomické jednání. V tomto směru 

je tedy inovace základní pohnutkou (Schumpeter, 2000: 100-101). 

Za inovace Schumpeter považoval absolutní novinky, jako jsou změny 

výrobků, surovin (použití dosud neznámého zdroje), výrobní techniky, organizace 

výroby a otevírání nových trhů. Stěžejním cílem inovací je pak maximalizace 

konkurenceschopnosti výrobků. Pomocí aplikace neustálých změn získává 

podnikatel konkurenční výhody. Kompletní proces vysvětluje jako nelineární 

dynamický model, kde se střídá koloběh triády invence – inovace – imitace. Tento 

cyklus se s určitými proměnnými neustále opakuje dokola. Vysvětluje jej jako 

objevení tvůrčího nápadu, který je za potřebí realizovat, a po zdárném etablování 

dané novinky se nadále aplikuje na trhu ve svých dalších formách. 

Vznik inovací přichází ruku v ruce s narušením hospodářské rovnováhy, 

kterou popisuje Schumpeter klíčovým pojmem tzv. kreativní destrukce. 

Výsledkem je zničení stávajících a vytváření nových obchodních struktur, což je 

vyvoláno podnikatelem jakožto činitelem inovace. Ideální prostředí pro vznik 

kreativní destrukce bývá nepříznivé až rizikové období, kdy je podnikatel nucen 

reagovat na vnější tržní hrozby. Inovace mají dva odlišné vlivy na společnost. Na 

jedné straně jsou příčinou růstu nových a lepších produktů a společenského 

pokroku především podnikatelských osobností. Na straně druhé mají i 

konstruktivní potenciál, neboť způsobují zánik předem vytvořených obchodních 

odvětví se všemi jejich sociálními důsledkym jak popisuje doktor sociologie 

Holger Braun-Thurman, který se úzce specializuje na zavádění inovací ze 

sociálního hlediska (2005: 8).  

Nové níže zmíněné evoluční teorie navazují na Schumpetera a dále 

definují technologické změny v postupné fázi zavádění inovací. Klasifikace 

evolučních modelů dle intenzity inovativnosti se rozděluje do dvou úrovní: 

1 rozkladná (radikální); 

2 inkrementální (přírůstková, udržovací). 
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Pro nás je směrodatná spíše první nelineární rozkladná inovace, jejíž 

výskyt bývá doprovázen doladěním funkčních nedostatků nebo vědeckým 

pokrokem, který narušuje stávající paradigma. Jak vhodně ilustruje například 

současná analogová fotografie, která je schopna stále produkovat velmi kvalitní 

fotografie, ale už nezapadá do digitální éry a internetového systému (Braun-

Thurmann, 2005: 45). Dalším příkladem je porovnání telegrafického přístroje a 

počítače používaného k e-mailové komunikaci (Godoe, 2000: 1034). Tato inovace 

vyžaduje reorganizaci i ze stran návyků uživatelů a následně vede ke vzniku nové 

služby. Typickým jevem rozkladné inovace je rizikovost. Zmíněné příklady od 

sebe dělí několik desítek let technologického rozvoje. Delší časový úsek nám 

zajišťuje jednoduchý zpětný pohled na určení inovace. Dovednost spočívá 

v nacházení schémat, prvků, které vedou k úspěšnému výsledku před jejich 

samotnou realizací. 

Inkrementální inovace jsou spojené s existující technologií, znamenají 

postupné zlepšování a pro podnikání mají kalkulovatelné výsledky. Slouží ke 

snižování nákladů a zvýšení efektivity práce. Při jejich realizaci není zapotřebí 

velkých investic. Nevýhodou je minimální flexibilita na konkurenčním trhu. 

Nicméně radikální inovace nemusí mít vždy rozkladný charakter. 

Dokonce v některých, méně častých, případech se může jednat i o inovaci 

udržovací. Abychom lépe porozuměli dichotomii rozkladné/inkrementální 

technologii, je nutné blíže se zaměřit na jejich charakteristiky. Zatímco 

inkrementální inovace jsou obvykle vysvětlovány jako racionální východisko 

vycházející ze situace na trhu, jeho dynamice a technologickým možnostem. 

Vznik radikálních inovací je oproti tomu vyjádřen i v závislosti na jiných 

neovlivnitelných faktorech jako je šťastná náhoda, vysoká šance na úspěch či 

nepředvídatelný vědecký objev. Důkazy z řad měření inovací na poli 

telekomunikací však naznačují, že inovativní průmysl ovlivňuje také schopnost 

dobrovolně vytvářet právě radikální technologické inovace, na kterých je v zásadě 

postavena politika výzkumu i vývoje (Godoe, 2000: 1035). 

Zařadíme-li krátkou úvahu o technologii digitalizace a internetu do škály 

typologie inovací dle intenzity proměny, setkáváme se u nich s navzájem 

ovlivněnými proměnnými. Digitalizace sama o sobě přináší radikální inovaci. Její 
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zavádění předem rozhodlo o ukončení analogového přenosu dat. Přináší totiž větší 

možnosti a otevírá celý nový trh. Nicméně důležité je uchopení, jak na inovaci 

digitalizace nahlížíme. Protože z hlediska technologického se sice jedná o inovaci 

radikální, jelikož měla za následek rozklad původní struktury v našem případě 

analogového televizního vysílání. Avšak například z pohledu obsahového se jedná 

o inovaci inkrementální. Její vznik primárně obohatil množství televizních kanálů 

a zvýšil kvalitu přenosu vysílacích dat. Ovšem struktura ekonomického modelu se 

kromě investic potřebných k inovaci nijak nezměnila. 

Internet představuje zhruba podobnou situaci. Vyvíjel se desítky let 

(Winston, 2003: 321-327) a přináší mnoho podstatných změn. Měříme-li tuto 

technologii z hlediska distribuce AV děl a proměny televizního vysílání, lze ji 

vnímat jako inovaci inkrementální, jelikož dále rozšiřuje její kapacity. 

A to například tím, že poskytuje řadu jiných online distribučních platforem (IPTV 

a OTT služby, VOD platformy a portály, jejichž specifikace jsou blíže popsány v 

Příloze č. 1). Ale naopak z hlediska technologického se jedná o inovaci 

rozkladnou, jelikož s sebou přináší nové divácké/uživatelské možnosti v rámci 

ustanovených diváckých zvyků, jako je sledování pohyblivého obrazu, ovládání 

TV i dalších přístrojů a v neposlední řadě pak jejich podoby v rámci uživatelského 

rozhraní televizního schématu. Bližší rozbor proměny ve vysílání a jejích dalších 

funkcí je proveden v kapitole Hranice televize. V závěrečné analýze je brán v 

potaz i rozkladný charakter inovativních struktur, který může probíhat během 

zavádění nových forem. Tento proces je blíže představen v následující kapitole.   
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1.3  Rozkladné technologie 

Vývoj a s ním spojená změna vychází z elementárního uspořádání světa, 

stejně jako je tomu u vědních oborů či obchodního průmyslu. Každým rokem se 

proměňují technologie v námi původně běžných profesích od stavebnictví až po 

odvoz odpadu. V oborech postavených na virtuální síti se tyto změny dějí 

neustále. Samy k tomu lákají svou přirozenou vlastností snadno se proměňovat i 

upravovat. Otázka ale zní, jaké cesty k úspěšnému zavedení inovace vedou? 

Existuje určitá technika, která by mohla při strategickém rozhodování pomoci?  

S jistou teoretickou oporou přišel ekonom hospodářského podnikání 

Clayton M. Christensen, který představil obchodní model spojený s tzv. 

rozkladnou inovací (disruptive technology), kterou představuje v publikaci The 

Innovator’s Dilemma (1997). Jeho přístup se stal velmi populárním a zájem o něj 

vyeskaloval především ve spojení s dostupnou internetovou sítí. Vymezuje se 

oproti technologii udržovací a přináší tvrzení, že za pomoci vnějších idejí může 

koncept rozkladných technologií redefinovat celý trh. Christensenův model 

pomáhá podnikatelům a inovátorům přesněji předvídat úspěch riskantních 

obchodních počinů. 

Christensen vysvětluje rozkladnou inovaci v procesu, ve kterém se nabídka 

služeb nebo produktů zjednodušuje a zpřístupňuje. Představuje jistá opatření, jež 

by měli manažeři pro úspěch podnikání následovat. Častým nedorozuměním je 

skutečnost, že své společnosti vidí v pozici inovátorů. Nicméně převážná část 

z nich je schopna zavádět pouze udržovací inovace – produkty/služby, které 

splňují požadavky klíčových zákazníků na stávajících trzích. Vytvářet skutečně 

rozkladné inovace, které vedou ke vzniku zcela nových trhů a obchodních modelů 

přitom vede k dramatickému růstu a úspěchu. Mezi klíčový mezník patří 

schopnost začít vyvíjet inovaci ve chvíli dobrého růstu, kdy jsou velké stabilní 

podniky silné a vzniká nová generace podniků (Christensen, Johnson, Rigby 

2012). Avšak úřadující firmy logicky upřednostňují existující zákazníky a proto 

volí technologie udržovací. Ale tato skutečnost je ohrožuje v jakémsi zamrznutí a 
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dále se zvyšuje možnost, že se objeví nový flexibilní soupeř na trhu, který využije 

přicházející inovace a usnadní služby/náklady zákazníkům.  

Technologie je podle Christensena chápána jako infrastruktura, jenž 

usnadňuje vznik nových obchodních modelů a nabízí stávajícím společnostem 

poskytovat produkty nebo služby, které jejich nejvýnosnější zákazníci nemohou 

používat. Proto se mohou tyto nové produkty zdát v porovnání s jinými 

nerentabilní, což je důvodem, proč je náročné pro vedení společnosti jejich 

zavádění a aplikace. Rozkladné se stávají ve chvíli, kdy nová technologie přebírá 

a naplňuje potřeby zákazníků. Potenciální účinky rozkladných technologií jsou 

mnohostranné, přičemž pozoruhodný je dopad na transformaci trhu (Latzer, 2009: 

607-608). 

Z hlediska příležitostí je podstatnou změnou skutečnost, že se už nejedná 

jen o konzervativně nastolenou hierarchii, kdy pouze bohatí a velmi schopní lidé 

mohou vybudovat firmu. Naopak se k podnikatelské šanci může i díky internetu 

dostat téměř kdokoliv. Pro tento typ podnikání se ustanovil název startup, který 

lze charakterizovat jako dočasný organizační model, jenž se pokouší nalézt 

obchodní strategii, díky níž se přetaví ve výdělečně činnou a stabilní firmu.6 

Latzer uvádí jako příklad digitální fotografii, kdy byla obchodní koncentrace 

firem Kodak a Fuji rozšířena na řadu dalších menších subjektů. Stejný vývoj lze 

pozorovat i u vydavatelství hudby, videa a textu, které je ovlivněno distribucí P2P 

(peer to peer) (Latzer, 2009: 614). Obsah je propojen napřímo s odběrateli a čím 

více se jich potká, tím lepší přenos dat se vytvoří.  

Koncepci rozkladných technologií lze svým způsobem chápat podobně 

jako Schumpeterovu kreativní destrukci. „Stejně jako technologické řešení, tak i 

obchodní model dosáhne svých hranic, aby se zlepšil. Schopnost kreativně zničit 

stávající obchodní modely se ve skutečnosti stává klíčem k růstu v celé 

ekonomice:” (Knight: 2001) Jedná se o proces, který je naznačen v S-křivkách 

(obrázek č. 2.) z pohledu vývoje výkonu a času uchycení technologie. Znázorněn 

je obecný přerod technologií, jelikož životní cyklus jednotlivé inovace má 

                                                
6 Tímto způsobem vznikl například Facebook. 
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rozdílné kořeny v konkurenci, uživatelské potřebě a jejího následného uplatnění. 

Přímočaré čtení křivek naznačuje, kdy technologie dosáhne svého vrcholu 

vyčerpání. Jedná se o bod, kdy výkon v rámci udržovacích inovací (sustaining 

innovations) začne být méně progresivní. Následně, i když je původní technologie 

stále ve vývoji, může dojít k převálcování nově zavedenou technologií 

(established technology), jež je založena na odlišném nebo dramaticky lepším 

výkonu výrobku, či na nižších výrobních nákladech. A jakmile bude nová 

technologie fungovat lépe než původní, přebírá vedoucí roli trhu a stává se 

radikální inovací. V tomto případě pak mluvíme o rozkladné technologii 

(disruptive technology). Avšak skutečnost, že rozkladná situace opravdu nastane, 

není předem potvrzena. Životní cyklus zavedené technologie může být prodloužen 

inovací udržovací. Čas bude následně prokazovat, zda byla rozkladná technologie 

opravdu hrozbou, nebo se její původní zavedená forma zvládla udržet. Vývoj 

cyklů je méně deterministický a předvídatelný, jak lze vidět na grafu č. 2, kde je 

znázorněna proměna mobilní technologie. 

 

Graf 1 S-křivky – Udržovací a rozkladné technologie. Zdroj: B. Dalum, Ch. Pedersen, G. 

Villumsen. Technological life-cycles. European Urban and Regional Studies 2005: 12 (3) s. 232. 
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Graf 2 Životní cykly technologie evropského odvětví mobilní komunikace. Zdroj: B. 

Dalum, Ch. Pedersen, G. Villumsen. Technological life-cycles. European Urban and Regional 

Studies 2005: 12 (3) s. 233. 

Christensen et al. (2018) souhrnně upřesňují interpretaci a rozvádějí další 

specifické typy rozkladné teorie pro budoucí výzkum. Zmiňují několik 

podexponovaných hledisek, jež se prokázaly jako podstatné až díky mnohým 

studiím v praxi. Jeden z faktorů je právě relativnost stupně rozkladnosti, která je 

ovlivněna nejen technologií, ale i obchodní strategií firmy. Například pro mailové 

objednávky a katalogy maloobchodníků je internet udržovací technologií, protože 

jim sice vzrostl zisk, ale struktura získávání výnosu zůstala stejná. Avšak pro 

maloobchodníky, kteří nemohou využívat internet ke zdokonalení obchodních 

procesů, se jedná o technologii rozkladnou. V rámci rozkladné teorie je nutno brát 

v potaz pohled nejen na inovaci, ale též na vzájemnou kombinaci s obchodním 

modelem, z toho důvodu není možno nabídnout unifikovanou metodu, jak 

posuzovat nové technologie samostatně. Jako příklad lze uvést webové startupy 

založené na e-shopech, jež využily internet jako udržovací inovaci ve spojení s 

původním obchodním modelem existující společnosti. Výjimkou je eBay 

(www.ebay.com), který vytvořil platformu pro prodávání i koncovým 

zákazníkům. V tomto případě se jedná o rozkladnou strategii obchodního modelu 

(Christensen and Raynor, 2003: 59). 

Důležitým hlediskem je též trajektorie rozkladného procesu, která je 

odlišná nejen v rychlosti narušení, ale záleží i na místě průmyslového odvětví. 

V tomto případě neexistuje jasně stanovený příklad. Často se stává, že se 



   

 

27 

  

vylepšení inovace přežene a zákazníci ji ani nejsou schopni absorbovat. Pak jsou 

schopnosti zákazníků a trhu překročeny (Christensen, 1997). 

Další exponovanou strategií vývoje je hybridní zboží. Jak termín napovídá 

jedná se o nabídku, která kombinuje prvky vznikající inovace (může se jednat jak 

o technologii tak o obchodní model) s existujícími nabídkami, jež se finálně 

transformují do nového produktu/služby. Mezi známé příklady (Christensen a kol. 

2018: 21) patří hybridní automobil (kombinace elektrického pohonného systému 

s konvenčními spalovacími motory) nebo online noviny (spojení digitální 

technologie a obchodního modelu s tradičním tištěným médiem). Existuje 

negativní pohled na hybridní rozvoj kvůli řadě nezdařilých pokusů (Foster 1986, 

Tripsas 1997). Nicméně nové studie tvrdí, že hybridní technologie mohou být 

užitečným nástrojem pro učení se o nejisté budoucnosti. Často se může jednat o 

překlenovací transformaci trhu (Furr a Snow 2015). Tato efektivní reakce může 

být další strategií: rekombinace slouží jako odrazový stupínek, který umožňuje 

stávajícím uživatelům zlepšit zavedenou technologii, zatímco se učí a 

přizpůsobují se nové nejisté technologii. Nejasná zatím zůstává okolnost, kdy je 

vhodné vstoupit na trh jak s hybridní, tak s rozkladnou technologií. (Christensen a 

kol. 2018: 22-25) 

Christensen a kol. (2004: 48) rozeznávají čtyři kánonizované reakce 

stávajících firem na hrozbu rozkladné technologie:  

1. Přenechání (ceding) – stávající subjekty opustí trh a přenechají pole 

působnosti novým účastníkům; 

2. Kooptování (co-opting)  boj proti útoku získáním rozkladných inovací. 

Například časté partnerství větších firem se startupy, kdy v určitém bodě 

je nová technologie předána nebo představena na další platformě; 

3. Zaměření na růst (growth-driven)  rozšíření současného výkonu – 

vylepšení trajektorie (aktivní hledání mezer na trhu a dle výsledků 

zpomalení nebo pozastavení zaváděného rozkladu); 

4. Obranné (defensive) – soustředí se na udržení stávajících zákazníků a 

zabránění vstupu dalších firem. Dále rozšiřuje současný výkon. 
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Vylepšuje obchodní trajektorie (aktivní hledání mezer trhu a podle toho 

zpomalení nebo pozastavení zavádění rozkladu). 

Christensenova teorie konstatuje, že každá úspěšná firma bude jednoho dne 

ohrožena revolučním novátorským přístupem. Na každém trhu se liší potřeby 

zákazníků, někteří mohou být spokojeni s nízkou verzí technologie, jiní zas 

vyžadují vysokou výkonnost ze strany technologické podpory. Rozhodující 

moment přichází ve chvíli, kdy nováčci vstupují na trh s jinou formou nabídky. 

Jejich řešení nebývá zpočátku vychytané, ale je účelné, rychlé, levné a často 

přináší nový specifický segment trhu. Vysoce konkurenční lídři je lehce podcení a 

oni se mezitím vypracují a nabízejí vyšší standard své služby. Časem, když osloví 

zákazníky s vysokými nároky, nastává rozkladný process. Christensen jej vnímá 

jako nutnou složku pro udržení funkčního trhu, který je schopný se nadále 

rozvíjet. 

Mezi příklady rozkladné technologie z prostředí nových médií patří Netflix. 

Jeho startovací pozice půjčovny DVD, která nabízela službu zasílání filmů poštou 

od roku 1998, čímž oslovila jiný typ zákazníků. Nejdříve se vše zdálo 

komplikované, jelikož poskytovalé služby neměli nasmlouvané filmové premiéry. 

Ty, krom jiného, nabízela konkureční firma Blockbuster, kamenná videopůjčovna 

rozšířená po celé USA. Prvně se tedy Netflix, nováček na trhu, zaměřil na 

okrajové a nezávislé filmy, čímž získali slušnou klientelu specifických diváků. 

Poté začali nabízet větší počet filmů za předplatný měsíční poplatek. A když se 

pak zvýšilo užívání internetu, tak se přesunuli do online prostředí ke streamování 

videa. Psal se už rok 2007 a během 4 let se provoz tak rozšířil, že firmu rozdělili 

na dvě. Jedna půjčovala stále DVD a druhá provozovala VOD portál. Následně 

začal Netflix produkovat vlastní obsahovou tvorbu a to způsobilo, že k němu 

přešla většina zákazníků. Poskytoval totiž vysoce vyhovující přístup: velký výběr 

obsahu, bez jakéhokoliv omezení, za nízkou cenu, ve vysoké kvalitě a dostupné 

hned online. Blockbuster jej jako konkurenční firmu nevnímal a už se nezvládl 

přizpůsobit. (McFadden, 2019).  
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1.3.1 Rozkladné motivy v mediálním prostředí 

Svým způsobem podobné stanovisko na poli mediálních teorií přináší 

profesor William Boddy, zabývající se nejen filmovou teorií, ale též digitálními 

médii a jejich společenskými důsledky. Ve své publikaci New Media and Popular 

Imagination – Launching Radio, Televison, and Digital Media in the United 

States (2004) usiluje o nahrazení tradičních historiografických příběhů o 

autonomní technologii s pokusem určit historickou a kulturní pohnutku vedoucí k 

technologické změně.  Výrokem popular imagination odkazuje k argumentaci, že 

historie technologie není vymezena jen po technické stránce, ale poukazuje na 

schopnost odhalit kolektivní sen – imaginaci společnosti.  

Současný audiovizuální průmysl přináší výzvu tradičnímu kritickému 

přístupu mediální inovace, kterou představuje britský kulturolog a průkopník 

myšlení o televizi Raymond Williams z 60. letech 20. století. Motiv inovace 

charakterizoval jako nesourodou kombinaci technologického determinismu 

s kulturním pesimismem. Technologii vnímal čistě jako všeobecný lidský 

majetek. Byla vyvořena pro lidi, jen oni mají moc určit její potřebné využití. 

(2003:128-129) 

Boddy zkoumá podobný vztah v rámci dané mediální technologie. Zaměřuje 

se na její ranou vývojovou fázi a s ní spojené první reakce veřejnosti. Odklání se 

podobně jako Winston od tradiční historické linie technologického pokroku a 

komerční nadvlády médií. Navrhuje totiž, že se nejedná jen o potřeby zavádění 

nových technologií a jejich komunikačních prostředků, ale mluví i o momentu 

skutečné nejistoty a improvizace, kdy se objevuje možnost, jenž je schopna 

přinést destabilizaci technologické inovace a následně vede k rozložení původních 

obchodních modelů, právních předpisů a zvyků zákazníků.  

Brain Winston, historik komunikačních inovací, popisuje ve své knize 

Media Technology and Society: a History from the Telegraph to the Internet 

(2003) vývoj dějin mediálních prostředků a argumentuje proti užití pojmu 

informační revoluce. Důvodem je bližší pohled na specifika dlouholetých procesů, 
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které probíhají postupně, jako evoluce, nemůže se pak tvrdošijně tvrdit na tom, že 

přichází převratná změna. V historickém vývoji je možno pozorovat nejen 

pomalejší tempo zavádění inovací, než jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Winston ale objevuje i určité pravidelnosti ve vzorcích inovační adaptace a jejího 

šíření, na jejichž základě přichází s modelem zavádění inovací, který reaguje na 

dvě protichůdné síly akcelerace a potlačení radikálního potenciálu inovace. 

Přičemž akcelerace představuje náhlou společenskou potřebu, čímž dochází k 

protlačení nového vynálezu na svět a způsobuje difuzi. Druhým stádiem je brzda 

neboli „zákon” o potlačení radikální rozkladné struktury. Vzájemné působení 

těchto účinků přináší přehled o tom, jak se rozvíjejí komunikační technologie. 

Fáze potlačení slouží ke zpomalení rychlosti šíření nově příchozí invence, aby ji 

sociální sféra mohla absorbovat. Tím je myšleno prostředí podnikatelských 

subjektů a dalších institucí. Obecně se jedná o udržení kontrolované povahy trhu, 

které je podmíněno touhou po stabilních obchodních podmínkách a 

monopolistických tendencí. Částečně podobný pohled reprezentuje i William 

Boddy: „Komunikační technologie nemají přirozené zázemí v našich 

domácnostech ani v kultuře. Lekce začíná v momentu, kdy se síla tržního zájmu 

pokouší předložit novou sadu mediálních technologií a způsob jejich užití předat 

veřejnosti.“ (2004: 45) Boddy nepracuje s proměnou potlačení radikálního 

potenciálu, ale spíše jej vnímá jako součást přijímání nové technologie 

společností. V tomto směru je vhodné zmínit teorii o difuzi inovací, kterou 

představil v roce 1962 sociolog Everett Rogers, díky níž je možné sledovat vývoj 

přijímání nové technologie. Akceptaci a difuzi inovací vykresluje proces, kterým 

je daná inovace komunikována určitými kanály v nějakém časovém období a mezi 

členy společenského systému. Jako hlavní čtyři elementy, pomocí nichž je určena 

míra osvojení novinky, je daná (1) inovace, v určitém (2) čase šířena (3) 

komunikačními kanály mezi jednotlivce (4) sociálního systému. (1983: 10) 

V tomto spojení je vhodné alespoň stručně zmínit problematiku digitální 

propasti (digital divide), která bere v potaz nerovnoměrný přístup a schopnosti 

sociální podmíněnosti k užívání technologií. Na našem uzemí se jejím 

aplikováním zabývá Petr Lupáč (2012). Za pomocí teorií informačních 

společností rozebírá určující sociodemografické faktory a případné 
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státně/politicky řízené formy technické intervence (166). K podpoře využítí 

potenciálu digitálních technologií vznikl v České republice vládní program 

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 (MPSV). Překonávání 

digitální propasti napomáhá k lepší konkurenceschopnosti, uplatnění jedinců či 

k sociálnímu začleňování. 
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2 Proces digitálního audiovizuálního vysílání 

Rozkvět digitálního televizního vysílání, kdy se potvrdily jeho vhodné 

vlastnosti pro trh, probíhá v intenzivních přípravách od začátku 90. let.7 

Vyobrazení digitálního přenosu s sebou nesl řadu výhružných i slibných 

výpovědí. Měl přinést nejen naprosto odlišné vztahy v rámci průmyslu mezi 

producenty, vlastníky televizních společností a satelitními i kabelovými operátory, 

ale také se stát atraktivním ekonomickým hráčem, který poskytne novou 

programovou skladbu a služby koncové divácké obci. Spleť obchodních strategií 

v odvětví televizního průmyslu, telekomunikace, nadnárodních společností 

spotřební elektroniky a počítačového softwaru i hardwaru pomohly ke 

kontroverzní a nejisté podstatě technologické inovace původních elektronických 

médií. Mezi příznačené rysy spojené s procesem digitálního vysílání souvisí 

rozšíření televizních kanálů včetně mezinárodní nabídky programu, spojení 

institucí napříč rostoucí mediální krajinou v rámci globalizace. V neposlední řadě 

šlo o zlepšení kvality obrazu i zvuku za pomoci větší kapacity objemu pro 

kompletní interaktivní výměnu dat. (Boddy, 2004: 79) O těchto a dalších 

konsekvencích, které přináší mediální počítačová éra, jsou nadcházející 

podkapitoly. Výčet technologicky zaměřeného textu, který popisuje způsob šíření 

a koncové přístroje televizního signálu, je umístěn do příloh diplomové práce 

(Příloha č. 1 Technologické zakotvení). Jedná se o soupis potřebných zkratek či 

technických termínů, jež mají za cíl dokreslit detailnější představu o probíhajících 

změnách. Avšak v rámci hlavního textu by vnesly zbytečně technické zatížení. 

Přesněji text nejdříve poskytne soupis pojmů a uchopení televizního prostředí. 

Následně se zaměří na samotnou digitální technologii, příznačné začlenění nových 

médií a jejich přirozené rysy. A posléze stručně představí, jak se na jejich základě 

proměnilo televizní vysílání. Závěrečné hledisko se pak přesune do prostoru 

                                                
7 Vývojový stupeň televize byl směrem k analogovému rozvoji vysílání odkloněn v roce 1991, kdy 

se všichni zainteresovaní dozvěděli, že digitální zpracování signálu je ekonomicky výhodnější, což 

se v Evropě popíralo až do února 1993. (Negroponte, 1995: 38) Na základě mezinárodní domluvy 

vznikla v témže roce skupina zavádějící standardizaci digitálního vysílání The European 

Launching Group for Digital Video Broadcasting (ELG-DVB). (Duspiva, 2004:14) 
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internetu, kam se AV obsahy přelévají i kde se uchovávají, čímž se simultánně 

rozprostírá „online televizní prostředí“. Jedná se o důležitý mezník na poli 

digitalizace a internetové infrastruktury, jak uvádí výzkumná zpráva Mapa 

audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro 

jednotný trh, přináší prostor pro přenos obsahu novým hráčům. Objevují se 

skupiny jako jsou audiovizuální mediální služby na vyžádání (Netflix, Mubi, 

HBO GO), telekomunikační společnostii (O2, T-Mobile, Orange TV) a 

internetové platformy (Google, Amazon, Apple, Seznam). „Charakteristickým 

rysem současného audiovizuálního trhu je konvergence mezi tradičními 

mediálními společnostmi (tzv. legacy media) na straně jedné a technologickými či 

IT společnostmi na straně druhé, resp. mezi výrobci obsahu na jedné straně a 

poskytovateli informačních a komunikačních služeb či technické infrastruktury 

pro přenos a vysílání obsahů na straně druhé. Tato konvergence a vstup nových 

hráčů jsou poháněny poměrně prudkým růstem trhu s audiovizuálními službami 

na vyžádání, který částečně kompenzuje plynulý pokles tržeb na trhu s fyzickými 

nosiči (DVD, Blu-ray).“ (Szczepanik, Zahrádka: 2018: 8) 
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2.1 Vymezení terminologie 

Následující kapitola poslouží jako výčet8 základních pojmů spojených 

s televizním prostředím na poli internetového a digitálního přenosu. 

Technologický úvod poskytne čtenářovi bližší vhled do problematiky distribuce 

AV děl. Všeobecně se jedná o informační a komunikační technologie (ICT) - 

systémy, aktivity a procesy, které se podílejí na zobrazení, zpracování, skladování 

a přenosu informací a dat elektronickou cestou. ICT se skládá z hardwaru 

(veškeré fyzicky existující technické vybavení) a softwaru (programové 

vybavení). Přičemž, jak se detailněji specifikuje níže, hardware lze rozšířit v 

kombinaci s dalšími doplňujícími přístroji a software je psán v různých 

operačních jazycích. Zároveň je klíčová role operačního systému, jelikož řídí i 

monitoruje všechny aktivity daného zařízení. Z důvodu technického odlehčení je 

část zabývající se blíže technologií způsobu šíření signálu, přijímače AV obsahu, 

obrazem a zvukem umístěna na konci práce jako příloha č. 1.  

ICT poskytují usnadnění lidské práce s daty i komunikací. Díky efektivnímu a 

produktivnímu účinku jsou ICT zastoupeny snad ve všech oborech. Pro potřeby 

této práce je styčnou technologií tzv. multimediální systém (MMS), jenž slučuje 

různé obsahové formy: text, audio, obrázky, animace, video a interaktivitu. A jak 

dále charakterizuje Pavlíček v knize Nová média a sociální sítě, vzájemné 

kombinování těchto prvků je možné díky digitalizaci, která zmíněné prvky 

přenesla do jednotné úrovně. MMS je standardem u počítače, herní konzole, ale i 

u televize a mobilního telefonu. Multimediální prezentace může být promítnuta 

soukromě na obrazovce, veřejně jako projekce nebo vysílána na dálku a zároveň 

se vysílání rozděluje na živé či ze záznamu. Další možností přenosu je online 

                                                
8 Zpracování terminologického výčtu bylo vytvořeno za pomocí knih Televizní technika 

(Legíň, 2006), Digitalizace jako budoucnost elektronických médií (Duspiva, 2004), Nová média a 

sociální sítě (Pavlíček, 2010) a ze specializovaných webových portálů: www.lupa.cz, 

www.digizone.cz, www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/technika, www.televizniweb.cz a 

www.digitalnitelevize.cz. 

 



   

 

35 

  

prezentace, která vyžaduje širokopásmové připojení k internetu (broadband, 

alespoň 2 Mb/s). Vzdálená multimedialita může být k dispozici pro uložení 

(download), ke zhlédnutí (stream) nebo si uživatel volí z těchto dvou způsobů 

příjmu obsahu.  
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2.1.1 Ukotvení diskurzu 

 Následující část se zabývá pojmy vyskytujícími se v akademickém i 

vernakulárním diskurzu. “Diskurzy jsou systematicky uspořádané sady tvrzení, 

které dávají výraz významům a hodnotám institucí. Vedle toho definují, popisují a 

určují, co je možné říci a co nikoli...  Zde poskytuje sadu možných výroků ve 

zvolené oblasti a uspořádává i určuje strukturu způsobu, jakým se o tématu, 

objektu a jeho procesu mluví.“ (Fowler, 1991: 42) Ukotvení názvosloví tak 

představí mimo jiné základní rámec možností, jakými variantami disponuje 

současná distribuce AV a TV média. Avšak je důležité podotknout, že se nesnaží 

dosáhnout obecně platného úzu. Cílem je pouze seznámit čtenáře s názvoslovím a 

novotvary, jež se na poli AV a TV průmyslu etablují.  

 Původní verze televizního vysílání, kterou známe od 50. let 20. století je 

chápána jako klasická televize nebo tradiční televize. Její podoba vysílání 

dominovala v pojetí masovosti médií, jednosměrnou komunikací s 

plnoformátovým obsahem a zastřešenou analogovým vysíláním, jak je podrobněji 

rozebráno v následující kapitole. V rámci této formy lze dále specifikovat vysílání 

na živý přenos či vysílání ze záznamu. Pod pojmem klasická/tradiční TV se 

současně skrývá lineární vysílání, kdy je TV program tvořen v určitém vysílácím 

schématu, aby se divák orientoval a zároveň se naplňoval komerční potenciál.9 Na 

druhé straně stojí nelineární vysílání, které vzniklo nejen na platformě 

internetového prostředí, ale i po digitalizaci TV vysílání a dále se rozšiřuje ve 

vývoji doplňkových služeb (Personal Video Recorder, VOD, HbbTV). Jedním ze 

specifik nelineárního vysílání je kurace10 obsahu ze stran diváka. AV pořady totiž 

nepřichází v nastavených časových oknech, ale divák si je volí sám. 

 V tomto směru se dostáváme k internetovému prostředí, které přineslo 

řadu forem a jejich kombinací, jakými lze AV a TV obsah distribuovat. I v tomto 

                                                
9 Dramaturgií vysílacích TV oken, jež mají svá kritéria, se zabývá Martin Štoll v knize Tři podoby 
televize (2013:66-100). V práci je ještě rozebereme ve 4. výzkumné kapitole. 
10 Kuraci podrobněji popisuje Jakub Macek v publikaci Média v pohybu. Rozlišuje mezi kurací 
expertní (výběr z omezeného zdroje např. TV program), sociální (výběr podle svých sociálních 
zkušeností charakteristické pro online prostředí) a datově-konzultační (kdy je pro výběr užit zdroj 
z databáze např. ČSFD) 
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případě rozlišujeme vysílání na živé (live, kdy dochází ke komprimaci dat v 

reálném čase) a ze záznamu (VOD, kde je AV obsah předem umístěn a dostupný 

v online prostředí ), jen se při jejich označení hovoří o streamování. Jde o metodu 

kontinuálního přenosu dat mezi zdrojem a uživatelem počítačového prostředí. 

Umožňuje začít přehrávat obsah, zatímco se zbývající data teprve stahují 

(Moravec, 2016: 91) V tomto případě se mluví o typu přenosu, jehož cesty jsou 

dále rozvedeny a lze se pokusit je alespň částečně klasifikovat. Častý zastřešující 

název je VOD (Video On Demand – video na vyžádání), které se následně dělí 

podle daného obchodního modelu (SVOD, AVOD apod.), což je blíže 

klasifikováno v kapitole 2.4.1.  

Další formu diverzifikace představuje dělení na platformu a portál. 

Termíny podle Szczepanika a Zahrádky lze užívat: „pro rozlišení audiovizuálních 

online služeb s redakční odpovědností za poskytovaný obsah (a bez možnosti 

nahrávat uživatelský obsah) na jedné straně a služeb bez redakční odpovědnosti za 

uživateli nahrávaný obsah na straně druhé. Portál je služba pro jednosměrné, 

centrálně řízené šíření profesionálního obsahu (např. Voyo nebo Netflix), který je 

organizován do kurátorsky uspořádaného katalogu, zatímco platforma je 

interaktivní v tom smyslu, že je otevřená uživatelům, kteří mohou nahrávat 

potenciálně neomezené množství vlastního obsahu a nahrané obsahy komentovat 

či sdílet (např. YouTube nebo Ulož.to).“ (2018: 6) 

V českém prostředí se setkáváme s unifikovanými výrazy jako např. 

internetová televize, online televize, webová televize, internetové portály či AV 

online služby. V tomto případě se může jednat o několik forem televizního obsahu 

šířeného prostřednictvím internetu: 

1. AV obsah, jenž vznikl a je distribuován primárně v rámci internetového 

prostředí (např. webseriály či obecně krátké videoformáty). Představitelé 

těchto webových televizí jsou Stream.cz (nyní TV Seznam), Mall.tv. 

Současně by bylo možné je popsat jako zdarma dostupné videoplatformy, 

které vytváří obsah přímo pro internetové prostředí. Sem lze zařadit i 

video hosting servery, jako je Youtube.cz nebo Videacesky.cz; 
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2. Způsob šíření TV vysílání, které poskytuje služba IPTV prostřednictvím 

internetového protokolu (O2TV, sledovani.tv, kuki); 

3. Televizní kanál s obsahem paralelně dostupným online. V tomto případě 

se jedná o souběžné online vysílání (tzv. simulcasting), kdy je jednak 

dostupné programové vysílání dané veřejnoprávní nebo komerční 

televize např. za Českou televizi – ivysilani.cz nebo za TV Prima – 

iprima.cz (funguje, pokud mají zajištěná práva po určitou dobu obvykle 

7-30 dní i pro internetové vysílání). A zároveň se v rámci jejich webové 

stránky nacházejí doplňkové služby jako například fanouškovské webové 

stránky spojené s daným TV pořadem nebo videotéka – online 

videopůjčovna (VOD).  

 Další sesterskou formou dostupného AV obsahu online jsou již zmíněné 

VOD portály, které poskytují AV obsah na vyžádání/přání jako např. Netflix, 

DAFilms, Aerovod, Mubi, Obbod, které nabízejí za určitých podmínek převážně 

filmové a televizní formáty, jež byly dříve klasicky distribuovány v kinech a 

vysílány v televizi. Vznikají tak nové portály, jejichž existence přináší neotřelé 

způsoby výroby i distribuce AV děl.  

 Speciálním distributorským kanálem je pak Youtube.cz – internetový 

video-hosting server sloužící k nahrávání, sledování, sdílení videoobsahu 

širokého spektra možných formátů. Jeho obsah vzniká crowdsourcingem od 

samotných uživatelů a svou otevřenou charakteristikou jej lze vnímat i jako 

sociální médium. Plně využil možnosti webu 2.0. Příznačné vlastnosti jsou 

podrobněji rozebrány v kapitole 2.4.1. Formy distribuce AV vysílání 

prostřednictvím internetu. 

  Hlavním úskalím definování zmíněného názvosloví shledávám v těžké 

zařaditelnosti funkcí, jelikož mnoho služeb se překrývá. Zároveň každý 

podnikatelský subjekt se snaží vyvést svůj produkt nad ostatní, inovovat a 

pojmenovat jej chytlavě s jasným porozuměním. Vznikají tím nejen novotvary, 

jako například DAFilms.cz se na trhu etabluje pod názvem Vaše dokumentární 

online kino, ale zároveň se stírají rozdíly (IPTV služba Sledování.tv a portál 

Stream.cz o sobě hovořily jako o internetové televizi, přičemž se jedná o rozdílné 
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služby). Dále hrají významnou roli k zakotvení ustálených výrazů i divácké 

zvyklosti, a proto se až za delší čas, během zavádění nových AV forem, ukáže, jak 

se tento segment vyvine. Ze zákona jsou všechny služby poskytující AV obsah 

přes internet definovány obecně jako poskytovatel AV služby na vyžádání. 

Představení právního segmentu AV a TV obsahu s hledítkem do online prostředí 

je rozebráno v kapitole 3.1 Legislativní rámec.  
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2.2 Vlastnosti digitální technologie 

Digitální prostředí je hlavním aktérem řady proměn. Tak jako se 

v 19. století odehrála průmyslová transformace, v současnosti jsme svědky 

transformace digitální. Nový způsob práce s daty za pomoci „čísel“ přináší lidem 

přehlednější, rychlejší a jednodušší práci. V průběhu digitalizace jsou všechny 

texty převedeny do binárního kódu a mohou být stejným procesem vyráběny, 

distribuovány i skladovány (McQuail, 2009:150) Následně se tím, díky schopnosti 

komprese dat a vzniku moderních nosičů, usnadnilo zachovávání informací. 

Zatímco analogový záznam se ukládal na VHS kazety, které mají menší kapacitu, 

digitální video lze zachovávat na CD, DVD, pamětovém disku nebo online na síti. 

To jsou hlavní změny v obecném slova smyslu, které nám digitalizace přinesla. Je 

třeba se ale podívat na problematiku blíže a pokusit se zodpovědět otázky: Jaké 

vlastnosti vycházejí ze samotné podstaty digitálního prostředí? A jakou roli 

představují z hlediska nových médií včetně stanovení jejich charakteristik? 

Ve světě médií digitalizovaná forma proměňuje a rozšiřuje skladbu, 

činnost a výrazové prostředky nabízeného obsahu. Příznačné rysy jsou 

vykonávány v rovině multimediální, interaktivní a souběžně s probíhající 

konvergencí médií: „Multimédia poskytují jak nový obsah, tak nový pohled na 

starý obsah. Hlavní je jejich interaktivita, jež vznikla díky jednotné povaze bitů. 

Dále v nich jde o klesající náklady spolu s rostoucím výkonem a postupující 

všudypřítomností počítačů.” (Negroponte, 2001: 56) Obecněji řečeno, digitalizace 

ovlivňuje všechna stádia sdělovacího procesu, jako je akvizice, ukládání, 

manipulace i distribuce dat a současně se týká všech typů mediální komunikace 

(text, obrázky, videa, zvuk a prostorové konstrukce) (Manovich, 2001: 19). 

 Vlastnosti digitálního prostředí přehledně popsal Karol Jakubowicz v 

knize Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza (2013: 16-21). Ústřední 

tendence digitalizace jsou: 

1. Dematerializace – představuje proces odpoutání média od nosiče (kniha 

– čtečka, tablet, hudba – formát MP3 místo CD); 
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2. Zpřístupnění archivu – možnost distribuce dematerializovaných 

dokumentů (noviny, knihy, filmy, obrazy, archiválie) prostřednictvím 

digitální podoby na úložném disku i na internetu; 

3. Lineární a nelineární model – způsob ovládání a ukládání dat rozšířil 

možnosti sledování či užívání médií. Lineární osvobození je vnímáno 

především u rozhlasu a televize. První vlna proběhla již v době 

analogového uchovávání dat (videorekordér, magnetofon). Druhá vlna 

v rámci digitalizace přinesla nové funkce jako je zastavení, zpětného 

vyhledání (televize, rozhlas); 

4. Personalizace – obsah je naprogramovaný k určité adaptabilitě daného 

konzumenta. Ten buď vyplní svou typologii preferencí (platforma 

Spotify – hudební žánry, oblíbení muzikanti), nebo si ji počítač získá sám 

z uložených dat na disku uživatele i podle jeho chování. Ten je posléze 

obklopen obsahem „jemu blízkým“. Typické využití je vidět u zacílení 

reklamních sdělení;  

5. Individualizace – způsob příjmu mediálního sdělení se fragmentoval. 

Vyhledávání a personalizace dat přináší novou formu konzumace médií. 

Původní „lineární“ proud byl předáván modelem push,11 kdy je tok 

informací vytvořen producentem/redakcí média. Digitalizace otevřela 

dveře druhému modelu zvaného pull, jenž představuje 

individualizovanou nabídku podle specifických potřeb daného příjemce 

obsahu. Diváci potažmo uživatelé internetu jsou v roli aktéra. Lze hovořit 

o stírání hranic mezi producentem a příjemcem obsahu, jelikož i samotný 

příjemce vyvíjí intenzivnější aktivitu, než jak tomu bylo u analogového 

příjmu televizního vysílání. V tomto směru se ustanovil novotvar 

prosumer (spojení anglických slov producent–konzument); 

6. Uživatel novinářem – médium se otevírá příjemci, jelikož se může stát 

spoluautorem. Konzument se dostává k možnosti vytvářet tzv. user 

                                                
11 Jako jeden z prvních s modelem push-pull pracuje Nicolas Negroponte v knize Digitální svět. 

Popisuje změnu podstaty masových médií, která nebudou jako doposud tlačit bity svým 

spotřebitelům, ale jejich úloha bude opačná. Média umožní zákazníkům (nebo jejich počítačům), 

aby si tyto bity stáhli sami (Negroponte, 2001: 74). 
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genereted contetn (UGC) – obsah tvořený uživatelem a podílet se na 

obsahu daného média, být jeho součástí.  

7. Deinstitucionalizace a deintermediace – autorem/producentem 

vlastního sdělení se může stát člověk sám za sebe. Nejčastější formou 

prezentace je blog, video blog (v-blog) a podcast.12 Sem jsou zařazeny 

mediální obsahy, které připomínají práci novináře. Často komentují 

společenské a politické dění. Samotní blogeři získávají své fanoušky 

(followery) prostřednictvím internetových portálů. Mají prostor oslovit 

konzumenta na přímo. Tímto zaniká potřeba zprostředkování pomocí 

tradičního média;  

8. Crowdsourcing – zdrojem dat je dav, zapojení většího množství 

uživatelů. Komunikace s koncovými příjemci, kteří poskytnou potřebné 

informace, zpětnou vazbu, hromadný brainstorming.  

K užívání digitálních dat je zapotřebí elektronického přístroje, který umí 

dekódovat zasíláná data. Jejich možnosti se prohlubují v případě, že je koncový 

přístroj vybavený počítačovým softwarem a hardwarem. Digitální povahu dat lze 

chápat jako základní stavební jednotku nových médií.13 Slovník mediální 

komunikace používá termín pro označení nových mediálních forem, která jsou 

založena na počítačových technologiích. Mohou být chápána i jako synonymum 

pro digitální a počítačová média (Reifová, 2004: 41-42). Nicméně jejich přesná 

definice je velmi komplexní problematikou, které se zevrubně věnuje Jakub 

Macek (2013) v knize Poznámky ke studiím nových médií. Termín nová média 

(NM) zahrnuje celé pole výpočetních, počítačových technologií a s nimi 

spojených datových obsahů. V užším slova smyslu se pak pojem vztahuje pouze 

k počítačové, tj. digitálně mediované, komunikaci (109). Největší úskalí 

představuje neukončený stav a otevřená struktura NM, poněvadž samotná 

existence je procesem. A proto můžeme jen velmi těžko stanovit definitivní 
                                                
12 Význam podcastu odkazuje ke složenině dvou slov iPod, přehrávač digitální hudby od Apple, a 

broadcast (vysílání). Podcasting je vysílání hudby, mluveného slova, videa, digitálního rozhlasu, 

PDF, ePub souborů. Stahují se na objednávku nebo jsou streamovány on-line na mobilní zařízení 

či počítač. 
13 Veškerá nová média mají stejnou základní stavební jednotku – systém dvojí reprezentace: 

srozumitelné kódy na vrchní úrovni a sekvence logických jedniček a nul na spodní úrovni. 
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charakteristiku. Nejsme schopni ani finálně odhadnout jejich podobu, ale o to 

pozorněji musíme sledovat jejich průběh (18). Tento problém je zachycen již 

v samotném pojmenování nová média, jelikož odkazuje ke stáří a je tím pádem 

časově relativní. Macek zmiňuje za příklad NM počítač, který je paradoxně 

zakotven ve společnosti více než půl století. Současně dodává, že právě 

pojmenování NM trefně odráží jejich mimořádně živý, proměnlivý terén, který 

sebou přirozeně přináší nejistotu ze stran užití či stabilizace mediálních forem. 

NM jsou nová, protože jsou jedním z klíčových zdrojů probíhající transformace 

mediálního světa (90). Samotné zavedení počítače je sice starou záležitostí, ale 

jeho podoba a možnosti se neustále aktualizují. Díky své otevřené stavbě má 

charakter, jenž v sobě přináší nové prostředí.  

Výchozí vlastnosti komputerizovaného prostoru v rámci NM souhrnně 

představuje Lev Manovich (2001: 28-48) v knize The Language of New Media. 

Staví se do vztahu průsečíku trajektorie počítače a mediální technologie, kdy 

počítač není jen schránkou média, ale důležitý je i z hlediska samotné tvorby. 

Strukturu NM řadí dle chronologické posloupnosti do pěti principů: číselná 

reprezentace, modularita, automatizace, variabilita a kulturní překódování. 

Poslední tři rozvíjejí vlastnosti prvních dvou vlastností. Číselná reprezentace 

představuje algoritmus převedení informace do čísleného kódu. Princip 

modularity přináší modifikaci jednotlivých mediálních prvků. Tyto dva základní 

počítačové principy přidávají médiu vlastnost automaticky nastavovat práci s daty 

(úprava textu, obrázků, grafických návrhů, generování internetových stránek s 

uživatelem). Důsledkem třetího principu automatizace je skutečnost, že z 

výrobního procesu může být z části odstraněna nutnost lidské aktivity. Dalším 

jejím přínosem je nejen samostatná činnost v rámci zhotovení objektů, ale i 

pomoc s vyhledáváním, bez kterého bychom se v dnešní přehlcené době utopili. 

Čtvrtý princip, variabilita, přináší nový vztah k původnímu chápání vztahu 

originál a jeho kopie, jelikož v prostředí NM lze mediální objekty libovolně 

proměňovat dle přání uživatele či programátora. Pátý princip, kulturní 

transformace, se odklání z čistě technologické roviny. Akcentuje se vztah 

počítače a kultury. Navzájem se ovlivňuje jak prostor počítače, tak kulturní vrstva, 

kterou počítač zobrazuje. Nejvíce je zde ovlivněna úroveň uživatelského rozhraní. 
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Nová média začala napodobovat rozhraní starších nástrojů a technologií pro práci 

s mediálními objekty (například videorekordér, VHS přehrávač nebo fotoaparát). 

Výsledkem kulturní transformace je podle Manoviche vznik nové 

komputerizované kultury, která mísí dohromady obě vrstvy a narušuje původní 

vnímání objektu.  

Těmito principy se řídí základní vnitřní stavby nových médií. Díky jejich 

komputerizaci a skrze zmíněné vlastnosti digitálního prostředí je člověk schopen 

porozumět unifikovaným procesům změn, které se na poli NM dějí a jakou 

logikou jsou tvořeny. Předloženo je zde jen velmi stručné vymezení NM. Jedná se 

o základní stavební jednotku současného televizního/audiovizuálního trhu, 

nicméně autorka nepovažuje za podstatné uchýlit se k detailnějším úvahám o NM 

a to čistě z pragmatických důvodů. Jejich transformovatelný přínos je prostoupen 

v celém textu, konkrétněji v rámci distribuce televizního, potažmo 

audiovizuálního, obsahu, pro něhož je vymezen prostor v následujícím textu.  
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2.3 Hranice televize 

Před tím, než se linie diplomové práce opět ponoří do světa numerického 

kódu, přiblíží nejdříve zařazení termínu televize. Jakými pohledy na ni lze 

nahlížet a jak se vyvíjí její prostředí? Význam slova znamená přenos obrazu 

(vision) na dálku (téle). Jakými způsoby se lze šířením vize zabývat souhrnně 

popisuje Reifová et al. (2004) v knize Slovník mediální komunikace, kde je 

rozdělen pojem televize z hlediska: 

A. technického – přenos pohyblivých obrazů a zvuků za pomoci 

rozložení na elektrické vlny; 

B. materiálního – samotný přístroj/televizor; 

C. průmyslového – mediální odvětví, které se věnuje produkci a 

distribuci; 

D. výrobního – obsah, který je tímto signálem nabízen; 

E. společenského – prostředek masové komunikace, který má vliv na 

kulturní dění. 

Podobně na televizní médium nahlíží mediální teoretik Martin Štoll ve své 

publikaci Tři podoby televize. V jeho pojetí jsou sloučená první dvě hlediska dle 

Reifové jako Technologický přístup, v němž je myšleno na výrobní princip, 

vysílácí síť a koncové přístroje. Průmyslové hledisko je charakterizováno pojmem 

Instituce tj. firma s určitou právní subjektivitou. U televize jsou potřeba dva 

subjekty: výrobní a vysílací. Výrobní jsou samotné televizní společnosti – držitelé 

vysílací licence a jejich obsahová náplň. Vysílací subjekt je provozovatel sítě u 

nás Český telekomunikační úřad. V tomto spojení je vhodné zmínit i Radu pro 

rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která zde figuruje jako regulační orgán. 

Dohlíží na obě institucionální složky a to ze dvou hlavních principů: uděluje 

vysílácí licence a zároveň hlídá obsahovou korektnost a plnění dle zákona. Na 

výrobní hledisko televize nahlíží Štoll více individuálně. Popisujej jej jako tvůrčí 

prostor a akcentuje osobnosti z televizního štábu jako je producent, dramaturg, 

režisér apod., kteří stojí za vývojem a realizací programu. Přičemž zdůrazňuje 

podstatu samotného procesu tvorby a existenci kolize ve vztahu tvůrčí svobody a 
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televizních struktur. Hledisko společenské nazývá Štoll jako Komunikační médium 

se společenskou funkcí, jež má vliv na názory obyvatel a podílí se na formování 

jejich hodnot (2013: 9-11). Zde je tedy výklad v obou publikacích totožný. 

V předložené práci je na televizi nahlíženo s akcentem na pohled průmyslový, 

jelikož právě mediální instituce zavádějí nové funkce televize i druhy její následné 

distribuce. Implementace novinek je stále komplikovanější, častěji se využívají 

softwarově založené postupy, které dodávají či provozují externí firmy. Avšak 

důležité je mít na paměti, že zmíněné rozřazení významu slova televize nelze 

z důvodu celistvého provázání proměny média dodržovat nikterak striktně. 

Například představy vlastníků média mohou být nadměrné, ale technická zdatnost 

přináší jasné parametry, jak je možné distribuci sdělení zajišťovat. Nové 

podnikatelské směřování AV média spolu logicky přináší obměny i v rámci 

ostatních segmentů. V tomto spojení je klíčový projev producentské výroby a 

následná společenská odezva. Výklad jak nahlížet na sociologicko ekonomické 

aspekty TV je široký. Pro začátek je vhodné ukotvit obecnou charakteristiku 

původní analogově vysílané televize: z elementárního pohledu lze mluvit o 

jednosměrném elektrickém médiu, které poskytuje přenos vizuálních informací 

masovému publiku. V komplexnější úvaze můžeme o jeho roli říci, že se jedná o 

komunikační systém, který je určen kulturou, institucemi a technologiemi. Z 

hlediska kultury přináší informace ve formě zpráv, zábavy a reklam. Tok sdělení 

směřuje od jednoho k mase a z ústředního k periferii bez smysluplné zpětné 

vazby. V rámci tohoto systému je publikum z hlediska nabízených služeb 

pasivním mediálním příjemcem (Kim, Sawhney, 2002: 222). Pomyslné hranice 

televize se ale postupně mění,14 a jak bude rozvedeno dále, například masovost 

televize je tříštěna individualizovaným přístupem diváka či automatizovaným 

zobrazením producenta skrze osobní data získaná chováním v tomto případě spíše 

uživatele nežli diváka. 

A jak se vyvíjelo zavedené televizní médium z pohledu technologií? Pro 

zmapování této cesty do minulosti bude nápomocný americký trh, a to i přesto, že 

je postaven na odlišném mediálním systému než u nás. Na území České republiky 

se z důvodu státem vlastněné Československé televize, zamezením možnosti 

                                                
14 Analogové vysílání bylo v ČR vypínáno v letech 2011-2012. 
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podnikání, a tím pádem nulového konkurenčního prostředí nevznikl potřebný 

základ k inovačnímu potenciálu, naopak se setkáváme s potlačeným vývojem. 

Proto je zvolen americký trh, který přinášel po druhé světové válce otevřenou 

atmosféru a podporoval rozvoj nových podnikatelských strategií. Směr v prostředí 

s konkurenceschopnými příležitostmi zajistil přirozenou půdu pro technologický 

rozvoj. Zároveň bylo pro ČR po roce 1989 samozřejmé propojit se právě se 

západními zeměmi a postupně tak navázat a etablovat jinde zavedené trendy. Ve 

21. století se trh nadále globalizuje, typickým leitmotivem je příchod Netflixu do 

ČR. Vezmeme-li v potaz společné tendence prolnutí trhů, neshledávám kolizi ve 

sledování vývoje s předlohou amerického pojednání.  

Příznačné srovnání proměn systematizuje profesorka mediálních studií 

Amanda Lotzová ve své knize The Television Will Be Revolutionized, kde 

rozděluje vývoj televize na tři fáze: 

1. Network Era (fáze televizních společností); 

2. Multi-Channel Transition (fáze přechodu na širší programovou nabídku); 

3. Post-Network Era (fáze digitálního přenosu). 

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRODUCENTSKÉ VÝROBY 

Část výroby Network Era Multi-Channel Transition Post-Network Era 

Technologie Televize 

VCR 

Dálkový ovladač 

Analogový kabel 

DVR, VOD 

Přenosné přístroje (iPod, PSP) 

Mobilní telefony 

Slingbox 

Digitální vysílání 
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Výroba Rozpočtový schodek 

Regulace fin-syn15 

Vlna nezávislých 
producentů 

Konglomerace a 
koprodukce 

Hromadné finanční normy 

Různé druhy nákladů i výsledná 
hodnota projektu na trhu 

Amatérská produkce 

 

Distribuce 

Omezené možnosti 

Unifikované 
programové sloty 

Exkluzivita 

Kabelové TV – větší 
možnosti přenosových 

kanálů 

Narušení časových slotů, exkluzivity 

Obsah je dostupný kdykoliv a 
kdekoliv 

Reklama 
30 sekund 

Otevřený trh 

Předplatné 

Experimemty s 
alternativní reklamou do 

30 sekund 

Koexictence několika modelů: 

30 sekund 

Product placement 

Integrace 

Značkování – branding 

Sponzorství 

Hromadná podpora od uživatelů –
předplatné 

Měření 
sledovanosti 

Audiometry, deníky a 
vzorky 

Peoplemetry a vzorky 
Přenosné peoplemetry, 

Získávání a nahrávání informací od 
dané skupiny populace 

Tabulka 1. Vlastnosti televizní výroby v rámci produkce. Zdroj: (Lotz, 2007: 8) The Television 

Will Be Revolutionized. Přeloženo z angličtiny autorkou diplomové práce. 

První etapa nazvaná Network Era je období od 50. let do 80. let 20. století, 

kdy se podle vzoru struktury rozhlasu vyvinuly tři hlavní televizní stanice NBC, 

CBS a ABC. Jedná se o logický krok, který přichází z podstaty samotné 

technologie a dostupného telekomunikačního zázemí. V Československu nelze 

hovořit ve stejném pojmosloví zvolenýého období, jelikož stěžejní zajištění 

spočívalo ve vybudování regionálních vysílačů, která budou distribuovat v USA 

jednotlivé kanály s ohledem na časová pásma v dané zemi. U nás jsou kořeny 

televizního vysílání od jeho počátku 1. 5. 1953 centralizované, nicméně taktéž 

                                                
15 Financial Interest and Syndication Rules (fin-syn) – předpisy, které byly stanoveny Federální 

komisí pro komunikaci – Federal Communication Commission (FCC) v USA v roce 1970. Hlavní 

funkcí je ochrana před monopolizací vysílání.  
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logicky úzce provázány s rozhlasem. Koncem září 1959 rozdělila vláda  

Československý výbor pro rozhlas a televizi na dvě samostatné jednotky 

(Drbohlavová: 1989, cit. podle Kolektiv autorů: 210). V srpnu 1953 bylo 

zavedeno barevné televizní vysílání v USA, tj. pár měsíců po zavedení 

pravidelného vysílání u nás. Českoslovenští diváci čekali na barevný obraz dalších 

20 let. V roce 1973 bylo spuštěno pravidelné barevné televizní vysílání na II. 

programu ČST (250). Nicméně pro obě země platí, že v této době neexistovala 

možnost přepnutí dálkovým ovladačem na jiný kanál. Televize byla nepřenosné 

výhradně domácí médium a vysílací schéma nabízelo lineární program bez 

vzájemného vztahu k ostatním programům (Lotz, 2007: 9-11). 

Příchod nových technologií, jako je dálkový ovladač, videorekordér a 

kabelové analogové vysílání, přinesl divákům nebývalou schopnost volby a 

kontroly, čímž se začátkem 80. let inicioval vznik nové programové nabídky s 

širokou škálou TV kanálů. V československé mediální krajině byl tento rozmach 

posunut do 90. let ve spojitosti s komplexní deetatizací a privatizací médií po 

sametové revoluci. První soukromé televizní kanály vznikaly od roku 1993. 

V témže roce TV Premiéra (dnešní FTV Prima) obdržela regionální licenci 

pro oblast Praha a střední Čechy, o 2 roky později získala celoplošnou licenci 

v rámci centrálního postavení pro lokální a regionální kmitočty (Kolektiv autorů, 

2003: 291). V roce 1994 začíná vysílat TV NOVA. Prostřednictvím kabelové sítě 

vstupují na český trh: francouzský program TV5 – Europe (282), Kabel Plus 

Film16 a koncem roku 1994 kanál HBO. Dále v rámci placené satelitní televize 

Multichoice zahájil vysílání zahraničních filmů s českými titulky kanál FilmNet 

(2003: 294) a zároveň se v několika desítkách jednotek rozšiřovalo regionální a 

lokální vysílání. Ze stran interaktivního technologického rozvoje začala Česká 

televize 1. 7. 1993 zkušební vysílání dat pro dálkové ovládání videomagnetofonů 

systémem VPS. Jednalo se o novou službu, díky níž si mohli diváci nahrávat 

pořady ČT. O další rozšíření divácké volby se Česká televize zapříčinila v rámci 

svého teletextu, když zahájila v roce 1996 zkušební interaktivní vysílání, 

umožňující divákům prostřednictvím telefonního spojení přímý vstup do 

                                                
16Kabel Plus Film začal být šířen jako první pravidelný program v ČR satelitem prostřednictvím 
družice Gorizont (Kolektiv autorů, 2003: 290). 
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teletextových stránek při anketách, testech, soutěžích apod. (Česká televize, 1997: 

301). 

Amanda Lotz v této souvislosti definuje nové trendy konzumace 

televizního obsahu a představuje je jako druhou fázi vývoje z období 80. let 

k přelomu tisíciletí s názvem Multi-channel transition, kdy se začalo zavádět 

televizní předplatné a s tím spojené vysílání bez reklam. S příchodem kabelových 

televizí a větší programové nabídky se narušila dominance hlavních televizních 

stanic. Příchod videorekordéru (přehrávač VHS) přinesl divákům prvně možnost 

vybrat si čas zhlédnutí a vytvářet si i svou osobní videotéku.17 Souběžně se 

rozšířila programová nabídka, která v roce 2003 představovala průměrně 

100 televizních kanálů, zatímco o dva roky dříve jich bylo 55 a například v roce 

1990 se jednalo o 33 televizních kanálů. Tím, jak rostl počet kabelových stanic, s 

začala programová schémata úzce profilovat pro danou cílovou skupinu, jednalo 

se například o stanice výhradně zaměřené pro ženy – Lifetime, Oxygen, pro 

teenagry – MTV, nebo pro sportovní nadšence – ESPN (Lotz, 2007: 12-15). 

V České republice byl markantnější nástup počtu televizních stanic spjat až 

s příchodem digitálního vysílání po roce 2006.18 V rámci pozemního vysílání, 

které příjímalo na začátku digitalizace 70 %  a ke konci 60 % diváků, se do roku 

2013 zvýšila přenosová kapacita na 21 celoplošných stanic (RRTV, © 2013:58).19 

(Původně se hovořilo o 20-30 kanálech) (Tomek, Dvořák. 2013: 67). Kabelová 

nabídka byla srovnatelná s americkou, ale koncem roku 2006 byla u nás přítomna 

pouze ve 27 000 domácnostech. V roce 2013 nabízel operátor UPC ČR 

120 televizních programů včetně regionálních a z toho 20 v HD kvalitě, přičemž 

                                                
17 Již během 80. let se snížil počet diváků sledujících běžně dostupné televizní stanice (ABC, 
CBS, FOX, NBC, The WB a UPN) z 90% na 64%, na konci 90. let to bylo 58 % a v letech 2004-
2005 již jen 46% sledujících z celkového počtu diváků. Naopak počet odběratelů předplatného 
kabelových a satelitních televizí se zvyšoval. V roce 1990 se jednalo o 56 % a v roce 2004 již 
85 % sledujících diváků (Lotz, 2007). 
18 Pro srovnání s Evropu, ve Velké Británi bylo DVB-T zahájeno v roce 1998  na 6 multiplexech. 
19 Příklad celoplošných kanálů ve vysílací síti 1: České televize (ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT sport); 

v síti 2: Nova, Nova Cinema, Prima televize, Prima Cool a Televize Barrandov; v síti 3 ČT:D/ČT 

art, Prima Love, Prima Zoom, Óčko, Óčko Gold, Šlágr TV, Active TV, Sport 5, R1 ZAK, Polar, 

Jihočeská televize, V1, R1 Morava; v síti 4 se z řad televizního vysílání jednalo o: Nova Cinema 

(duplicitně k vysílací síti 2), Fanda, Smíchov, Telka, Relax, Rebel a Inzert TV. 
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počet domácností s kabelovým příjmem zůstal takřka stejný (84-85; 99). 

Z předložených dat vyplývá, že české publikum se ve většině rozhodlo pro 

udržení menší programové nabídky, která byla rozšířena takřka na dvě desítky 

kanálů po zavedení digitálního pozemního vysílání. 10 % diváků po první vlně 

digitalizace přešlo k satelitnímu nebo kabelovému vysílání. Do jaké podoby se 

vyvinul příjem TV signálu, lze vidět na obrázku 2, kde koláčový graf znázorňuje 

poměr příjmu TV signálu. V roce 2019 téměř polovina Čechů využívala služeb 

placeného televizního signálu.  

 

Obrázek 2. Poměr příjmu TV signálu v domácnostech z ledna 2020. Zdroj: Herwig, Bohumil, 

2020b. Atmedia, placená TV. [online] 28. 1. 2020 [cit. 22. 6. 2020]. Dostupné z:  

https://www.televizniweb.cz/wp-content/uploads/2020/01/Atmedia-placen%C3%A1-TV.gif 

Digitální technologie a internet umožňují divákům větší kontrolu, kdy a 

kde mohou sledovat televizní program. Díky přenosným zařízením byla televize 

vytržena z domácího prostředí a proměňují se i jiné zavedené struktury. Mezi 

ústřední faktory patří větší natáčecí rozpočty televizních produkcí či otevřenost 

amatérským videím a s tím související změna v distribuci. Prostřednictvím 

internetu a sociálních médií se rychle etabluje práce s jednoduchým sdílením 

videí, neunifikovanými reklamními strategiemi či obsáhlým množstvím dat o 

divácích. Televizní médium se stává ještě více rozčleněné a individualizované, 
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což je typické pro fázi označenou jako Post-Network Era. Možnosti a způsob 

příjmu konzumace sdělení se rozdělilo na tři ústřední prameny, jakými lze 

přijímat televizní obsah: 1. televize, 2. počítač a 3. mobilní zařízení (tablet). Tento 

proces práce s médiem se stále více přibližuje modelu push-pull. Televize nám při 

odpočinku obsah „tlačí“ (push), ale z počítače či mobilního zařízení jej „taháme“ 

(pull) za pomocí naší aktivity. Tyto vlastnosti se díky digitálním technologiím 

postupně integrují jak směrem z počítače do televize, tak směrem z televizního 

dekodéru (set-top boxu) do počítače. A následně pak vytvářejí nové vzorce 

chování, běžným jevem je například konzumace více mediálních obsahů 

najednou. Avšak čas strávený u internetu nezkracuje lhůtu konzumentů strávenou 

u televize, což potvrzuje skutečnost, kdy je běžnou praxí sledování více 

mediatypů zároveň. Generace, které vyrůstají s digitálními přístroji, jsou zvyklé 

používat řadu technologií současně, a tak dosáhnout požadovaného efektu – získat 

informace, zábavu, zajistit si komunikaci s přáteli, a to nepřetržitě a okamžitě. 

Mediální průmysl tento jev označuje jako mediální agnosticismus (Lotz, 2007: 16-

19). 

Pomyslné hranice televize se s příchodem digitalizace a internetu postupně 

stírají. Digitální přístroje disponují schopností ji absorbovat. Touto vlastností 

dochází ke vzájemnému ovlivňování a vede i ke vzniku hybridních variací 

(Smart TV, HbbTV, televizní tuner pro PC). Jak vychází z výše uvedeného z 

jedné strany se plně digitalizoval televizní signál a z druhé strany lze i televizní 

obsah vyjmout z typického domácího prostředí za pomocí přenosných zařízení. 

Televizní vysílání tak bylo vyvázáno z předepsaného určení času, místa i přístroje. 

Jedním z nových metod distribuce je možnost sdílení AV obsahu napříč televizí, 

počítačem, mobilním zařízením, ostatně je umožněno sdílet jej skrze komunikační 

kanály i mezi lidmi. Dochází tedy k rozložení hranic televize nejen z hlediska 

samotného přijímače, ale zároveň se rozšířily schopnosti, jaký AV obsah je možné 

poskytovat a zároveň i způsob, jakým jej distribuovat . 
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2.3.1 Rozvoj televize ve spojení s digitalizací 

Digitalizace byla zapojena do koloběhu médií postupně. Prvně se využívala 

interně bez pozornosti veřejnosti. Ulehčovala práci s mediálními produkty a 

obsahy, i když byly dále šířeny analogově. V 70. letech minulého století se 

digitalizoval obraz pro práci s triky a dalšími postprodukčními úkony. V 

90. letech digerat20 Nicholas Negroponte s jistotou předvídal vývoj televize na 

základě vlastností digitálních dat. A jelikož se ještě začátkem 21. století mluvilo o 

hrozbě zániku televize (Brown a Duguid21 2000, Rossett 2008, Koryszewski 

2009), Negroponte byl poměrně přesný, když přišel s jiným úsudkem. Rozdíl 

televizního média a počítače se bude stírat, přičemž rozhodujícím faktorem má být 

displej vybavený pamětí a výkonným procesorem (Negroponte, 1995: 44). S touto 

ideou se může ztotožnit zařízení u nás známé od roku 2012 (Potůček, 2013) jako 

Smart TV neboli „chytrá televize“. Obsahuje kromě obrazovky i vestavěný 

procesor, který po připojení k internetu přináší využití doplňkových aplikací.  

Jak se rozvíjelo televizní prostředí ruku v ruce s internetem, 

představí následující kapitola. Nyní se informace chronologicky vrátí do doby, 

kdy se urychlil vývoj mikroprocesorů, čímž se zvýšil objem dat, které je možné 

ukládat a šířit, což napomohlo ke zjednodušení ekonomické a technologické cesty 

k digitálnímu vysílání. Změna za účelem zefektivnění kapacity se ve světě začala 

řešit dříve a hlavním cílem byla společná standardizace. Ta se v Evropě ustanovila 

v roce 1991, kdy byla založena mezinárodní evropská skupina pro zahájení 

vysílání digitálního videosignálu (ELG–DVB22). Výsledkem bylo memorandum, 

které v září 1993 podepsalo 83 evropských vysílatelů, naše země přistoupila k 

projektu v roce 1994 (Duspiva, 2004: 14). 

                                                
20 Digerati – digital literati, označuje digitální elitu, úzkou skupinu osob s maximálním možným 

vlivem v oblasti počítačů, internetu a digitálních médií. Mezi prominentní osoby se především 

během 90. let řadili novináři jako Kevin Kelly, John Markoff, podnikatelé Bill Gates, Steve Jobs a 

Scott McNealy, ale i vědci Nathan Myhrvold a řada dalších.  
21 Představili vizi „endism“ konce světa, kdy informační etapa bude mít za následek zánik jiných 

světů jako je například tisk, televize, ale i firmy, byrokracie, univerzity, politika, regiony.  
22 The European Launching Group for Digital Video Broadcasting 
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Než přišel internet a IPTV, šířilo se televizní vysílání třemi základními 

způsoby: terestricky (pozemní), kabelově a ze satelitních družic. Všechny 

možnosti přenosu se postupně digitalizovaly na formáty DVB-T, DVB-C a DVB-

S (Digital Video Broadcast Terrestial, Cable a Satelit). Přičemž satelitní a 

kabelová distribuce byla obstarána v rámci soukromého podnikání. Proces byl 

ovlivněn tržními mechanismy, které napomáhaly ve prospěch vývoje. Nejrychleji 

se digitalizovalo satelitní vysílání. V ČR byla v červenci 1997 zahájena satelitní 

distribuce ČT, Primy TV a Kabelu Plus, využívající digitálního kompresního 

zařízení DVB (MPEG 2) ve spolupráci se sdružením Czechlink (Česká televize, 

© 1998: 210). O rok později se Česká televize začlenila do digitální satelitní sítě 

EBU,23 která umožňuje příjem a vysílání pořadů ve sdílené eurovizní síti v plně 

digitální formě (Česká televize © 1999: 315). Kabelové vysílání se digitalizovalo 

až s nástupem internetu a datových služeb, protože by ohrozily původní výhodné 

postavení kabelové oboustranné komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem.  

Převod pozemního vysílání byl náročnější z důvodu správy kmitočtového 

spektra státem. Stal se z něj politický problém. Nutností bylo větší zapojení 

diváků ze stran financí a zároveň řádné poskytnutí infomací o probíhající změně. 

Na rozdíl od satelitních provozovatelů, kde měli diváci možnost si set-top box 

(dále jen STB) pronajmout, si v tomto případě museli pořídit nový televizor nebo 

přídavný STB. Náročnost převodu byla ovlivněna i skutečností, že pozemní 

televizní vysílání příjímalo 70 % diváků. (Tomek, Dvořák, 2013:13-14) 

V konečném důsledku se jedná o jednorázovou platbu a posléze může divák 

terestrického vysílání příjímat obsah zdarma. Pomine-li se zájem diváka o dané 

množství specializovaných kanálů, tak z dlouhodobého hlediska by se nevyplatilo 

přecházet na satelitní nebo kabelový přenos, jelikož nákladná je nejen samotná 

instalace, ale posléze je nutné platit měsíční poplatek. Určitou výhodou v době 

zavádění inovací je záštita a péče dodavatele vysílání. Průběh přechodu na 

digitální vysílání je detailně zpracován v řadě státních koncepcí, knih, ale i 

závěrečných prací studentů,24 a to především z let 2004-2013, kdy se proces 

                                                
23  European Broadcasting Union je největší světovou aliancí veřejnoprávních médií. 
24Například.: Koncepce rozvoje digitálního vysílání v ČR dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/soubor/koncepce-rozvoje-digitalniho-vysilani-pro-vl-du-030306-final-
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přechodu připravoval a monitoroval, jednalo se o velmi aktuální téma.  

Experimentální vysílání terestrického DVB signálu u nás bylo započato 

v roce 1999. První řádné zemské vysílání s nabídkou tří programů ČT, programu 

NOVA a pěti programů Českého rozhlasu odstartovalo v síti A (později 

přejmenováno na Multiplex 1) na podzim roku 2005 nejprve v oblasti Prahy a 

Středočeského kraje, od prosince v Brně a začátkem roku 2006 v Ostravě. 

Zavádění dalších multiplexů 2, 3 a 4 a postupné rozšiřování celoplošného 

digitálního vysílání trvalo do roku 2011, přičemž i vypínání analogového signálu 

probíhalo postupně a jeho úplné utlumení nastalo 30. 6. 201225 (Tomek, Dvořák, 

2013: 23). Celkový technologický vývoj digitálního televizního přenosu trval 12 

let (experimentální vysílání, hledání legislativní formy a postupné celoplošené 

zavádění). V současnosti probíhá vlna přechodu na DVB-T2,26 který nahradí 

standard DVB-T do května 2020. Diváci jsou postaveni do pozice pořídit si nové 

televizory nebo STB, které jsou schopné přijímat efektivnější kódování HEVC 

(nahrazuje předchozí MPEG 4). Důvodem je opět rozšíření vysílací kapacity pro 

digitální dividendu,27 mobilní signál G5.  

Jak zmíněné implementace rozvinuly televizní vysílání? Po zvládnutí 

technického zabezpečení digitálního signálu se příjemcům odfiltroval šum, 

deformace a určité zkreslení vznikající během přenosu a kopírování analogového 

záznamu. Signál se navzájem neruší, naopak je možné jej vysílat na stejné 

                                                                                                                                 
pdf.aspx, Koncepce zahájení digitálního vysílání v České republice pro roky 2004–2006, Duspiva, 

Zdeněk: Digitalizace jako budoucnost elektronických médií, Votobia, Praha 2004. Duspiva, 

Zdeněk. 2004. Licencování digitálních programů, Bednář, Jiří: Digitální televize: populární 

průvodce technologií DVB-T, Sděl. technika, Praha 2006. Kálal, Jan. Přechod na digitální vysílání 

z pohledu televizního diváka. Jak přijímá technologickou změnu publikum v ČR a ve Spojeném 

království? diplomová práce. a mnoho dalších. 
25 Termíny analogové tmy se rozcházejí: 11. 11. 2011 se vypnuly jedny z posledních analogových 

vysílačů v oblastech Jeseník a Zlín. Výjimku tvořilo analogové vysílání TV Nova, které bylo 

ukončeno až 12. 2. 2012 a zároveň ještě vysílaly tři analogové převaděče se signálem České 

televize do konce června 2012.  
26 Pro celostátní pokrytí využije standard DVB-T2 2-3 kanály, zatímco DVB-T potřebovalo cca 

10-12 kanálů celkové kapacity. Dále přinese vyšší datový tok přenosu obrazu v kvalitě HDTV. 
27 Kmitočty, které opustilo TV vysílání pro jiné služby jako např. mobilní komunikační síť. 
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frekvenci. Z jedné strany se jedná o zkvalitnění přenosových dat, tj. lepší kvalita 

obrazu a zvuku. Digitální data lze bez ztráty kvality kopírovat nebo přenášet na 

jiná paměťová média a zároveň je komprimovat do potřebné podoby např. méně 

náročné kapacity. 

Další vize přínosu byla popsána jako tzv. Multimediální domácí 

platforma (MHP), která otevírá divákům interaktivní služby jako např. VOD 

(video na vyžádání), placenou videotéku, EPG (elektronický programový 

průvodce), e-commerce a bezpečné transakce, lokální informační služby – zprávy, 

sportovní výsledky tzv. „super teletext“, aplikace synchronizované podle TV 

programu – interaktivní hry. MHP musí být zabudovaná v STB nebo v televizním 

přijímači, čímž zajišťuje zpětný směr komunikace. Další stupeň interaktivity se 

objevuje v případě připojení k internetu. STB musí v tomto případě obsahovat i 

transportní protokoly pro vysílání IP, DVB-HTML apod. (Legíň, 2006: 126-129) 

Výše zmíněné služby nakonec přineslo v roce 2012 rozhraní HbbTV. 

Interaktivní, Smart TV, televize prošla konvergencí telekomunikačních a 

počítačových technologií. Rozšířila rozsah elektronických médií. Umožnila jim 

překonat omezení masových médií tím, že poskytla obousměrnou komunikaci. A 

prostřednictvím internetu se interaktivitní komunikace nejen prohlubuje, ale 

zároveň zjednodušuje přenos mediálního obsahu takřka kamkoliv po světě. 

V tomto směru nelze opomenout roli geoblokace a autorského práva, které 

procházejí legislativními úpravami a okrajově se jimi zabývá následující kapitola. 
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2.4 Internet bez hranic  

Hlavním nástrojem změny koncepce digitální televize je otevřená soustava 

vyvinutá bez centrálního řízení, internet. Negroponte jej charakterizuje slovy: 

„Jedná se o pružný, vlastní heterogenní systém, k němuž patří otevřená 

architektura, škálovatelnost a interoperabilita. Zformoval se podobně jako hejno 

letících kachen. Nikdo není šéfem, a přece všechny části, alespoň prozatím, dobře 

zapadají do sebe” (2001: 43). Zatímco digitalizace televize proběhla centrálně a 

její potenciální přínos byl dopředu probírán, implementace online kanálu k 

distribuci dat, informací a zábavy proběhl neřízeně. Vzniklo online tržiště 

příležitostí nejen ke sdílení informací, ale také nových obchodních modelů, jejichž 

existence sehrála klíčovou roli i v rámci vývoje médií nové generace. Inspirující 

pohled na prolínání a vazbu masových médií s internetem představuje Colin 

Sparks (2002, cit. podle Fortunatiová 2005: 38) v těchto devíti bodech: 

1. společná technologie zajišťující příjem obsahu; 

2. snížení distribučních nákladů; 

3. jiné vzorce způsobu konzumace; 

4. pokles vhodného umístění – nutnost aktivnějšího přístupu uživatele; 

5. narušení výhod v rámci časových slotů; 

6. soutěž o zdroje příjmů; 

7. výraznější oddělení reklamního a redakčního obsahu; 

8. přímé spojení mezi inzerentem a konzumentem; 

9. slabší hranice mezi redakcí, inzerentem a šířeným obsahem. 

Předložený výčet zdůrazňuje aspekty internetového působení na tisková 

média. Proměnu ve strategii výběru zpráv, který se stal rychlejším, více 

syntetickým a intenzivním. Grafický design přinesl interaktivní možnosti včetně 

stírání hranic mezi příjemcem a producentem. Stejně zásadní vliv má internet i na 

úrovni televize a celého procesu transmediální produkce vedoucí směrem ke 

vzájemnému propojování (Fortunatiová, 2005: 38). 
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Internet spolu se softwarovým a hardwarovým rozhraním přináší stále další 

předpoklady pro implementace nových funkcionalit. Z původně iniciovaného 

účelu vytvoření vojenské, vládní a vědecko-výzkumné sítě se po 30-tiletém vývoji 

přesunul i do soukromé sféry. Od roku 1993, po třech letech od zavedení 

hypertextové služby World Wide Web, se dveře internetu otevírají i subjektům z 

komerční sféry podnikání a zároveň přicházejí postupně do domácností. Lidé si 

čtou denní tisk, zasílají elektronickou poštu, spravují bankovní účty, ale také 

mohou začít pracovat online na dálku. Internetová síť, propojená globálním 

adresním prostorem založeným na internetovém protokolu a jeho následných 

rozšířeních/nástupcích, změnila tvář společnosti. Informace se staly dostupnější a 

hranice prostoru i času byly pomyslně smazány. Tento globální informační systém 

nabízí veřejně nebo privátně dostupné služby na vyšší úrovni, které jsou založeny 

na komunikační a další infrasktruktuře (Sklenák, 2001: 181).  

Otevřený systém, jenž dokáže jednoduše a současně velmi komplikovaně 

pracovat s digitálními daty, se vyvinul ve dvou etapách: web 1.0 sloužil primárně 

jako prohlížeč webových stránek a k navázání kontaktu; web 2.0 přinesl 

interaktivnější síť tvořenou nejen tvůrci, ale zároveň uživateli. Umožnil lidem 

spoluvytvářet obsah a sdílet informace novým způsobem. Typicky představuje 

sdílené internetové obsahy jako jsou sociální síťě nebo blogy. Jeho hlavní 

podstatou je získávání informací samovolnou aktivitou z řad uživatelů. 

Popularizace pojmu web 2.0. je připisována vydavateli Timovi O`Reillovi. Hlavní 

myšlenkou je vytvářet otevřené aplikace, jež umožní zapojení uživatelů. Další 

vize spočívá ve zpřístupnění dat a služeb, aby mohly být znovu a opakovaně 

použíty ostatními (Pavlíček, 2010:84). 

Mezník rozšíření internetových služeb se datuje na našem území do roku 

1995, kdy se udál podstatný krok k dostupnému internetu i pro širší veřejnost, 

jelikož byla po 4 letech dobudována páteřní síť CESNETU, sic původně za 

účelem propojení akademického segmentu. Po zasíťování se přesunuly hlavní 

směry k navýšení rychlosti přenosu dat.28 Čím větší množství přesunu dat, tím 

                                                
28 Spoje CESNETu v roce 1995 byly v běžné rychlosti 19,2 kbps nebo 64 kbps, silnější např. mezi 

Prahou a Brnem 128 kbps a největší ve spojení Praha – Amsterdam 512 kbps. 
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větší prostor  transferovat kvalitnější a větší obsah i obsáhlejší služby. Internetový 

boom se po nejistých začátcích rozvíjí od roku 1996, kdy v online prostředí 

začínají hledat svou roli i soukromí podnikatelé. Jeden z průkopníků je Ivo 

Lukačovič, který v tomtéž roce spouští Seznam.cz jako první katalogový 

vyhledávací server u nás. Inspiroval se americkou předlohou webu Yahoo! 

založeného v roce 1995 (Krčmařová, 2012). Jak se dále vyvíjel trh s 

internetovými doménami, lze vidět na grafu 3. Pozvolné navyšování českých 

webových stránek můžeme pozorovat do roku 2006 (růst nelze vidět v roce 2003, 

kdy se změnil způsob sběru dat o registracích. Původně se registrace obdržely 

před zaplacením poplatku, jehož lhuta pro úhradu byla až 76 dní. Nově se musela 

registrace platit před spuštěním webu, a proto vznikla tato odchylka). V 

následujích letech se zájem o registr pohyboval v průměru okolo 120 000 nových 

domén. Nicméně od roku 2013 se množství snižuje, a poslední rok dokonce 

zaznamenal stagnující stav necelých 7 000 nových registrací. Na základě těchto 

podkladů je možno pozorovat jisté nasycení dostupných podniků na trhu, u 

kterých lze nadále předpokládat důraz v rámci extenze poskytovaných služeb do 

šířky.  

 

Graf 3. CZ.NIC, Počet registrovaných domén.cz. [online] (cit. 25. 3. 2020). Dostupné z: 

https://stats.nic.cz/stats/number_of_domains/. 
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Dalo by se říci, že po horečném nárůstu užívání internetové sítě přichází 

její horizontální naplňování a zároveň vrstevnatější uvažování nad jejím vhodném 

a zároveň výhodném užívání. Služby poskytované skrze síťová média pomáhají 

s administrativní prací. Avšak je důležité vždy myslet i na bezpečnost dat, 

autorská práva a jiná pravidla. Internet se může zdát neohraničitený. Jeho 

neuchopitelnost v lidech tento pocit asi často mylně vyvolává. U online AV médií 

hrají podtstanou roli autorská práva či tzv. geoblokace – zeměpisné blokování 

přístupu k obsahu k zajištění teritoriální licence v online prostředí. „Obchodní 

praxe licencování AV děl na základě monoteritoriálních licencí je totiž důvodem 

jejich přeshraniční nedostupnosti a (donedávna rovněž) omezené přeshraniční 

přenositelnosti AV online služeb v EU. Jinak řečeno, důvodem blokování přístupu 

k obsahu či audiovizuální službě na základě místa, ze kterého se spotřebitel 

připojuje k internetu, je skutečnost, že poskytovatel služby nedisponuje potřebnou 

licencí pro dané teritorium, ze kterého chce spotřebitel službu užívat. Uzavírání 

obsahu do hranic národních států je ovšem kritiky vnímáno jako diskriminační 

vůči jazykovým menšinám, zahraničním studentům, krátkodobě i dlouhodobě 

usazeným cizincům či zájemcům o cizí jazyk a kulturu. Hranice národních států 

totiž v mnoha případech nekopírují kulturní a jazykové hranice“ (Zahrádka, 

Leška, Szczepanik, 2019: 3). V tomto směru je prostor internetu velmi ošemetný. 

Hledání vhodného nastavení hranic z hlediska autorského práva majitelů je 

poměrně komplexní záležitostí. Jednak může být hodnota jejich díla zmařena, ale 

zároveň může vést k užitku, kdy se k dílu dostane, co nejvíce uživatelů na co 

nejvíce míst, čímž získávají zpět potřebné zisky. 

2.4.1 Formy distribuce AV vysílání prostřednictvím internetu 

Základní teoretické pojmy spojené s procesem zavádění internetu jako je 

remediace, mediamorfóza, konvergence či hybridizace médií jsou blíže popsány v 

kapitole 1.1. Pronikání nových forem na poli mediálních teorií. Nejvlivnější faktor 

konvergence prostupuje v rámci integrace média, komunikace a informační 

technologie. Internetový protokol dokáže přenést všechny multimediální prvky 

(text, obrázky, video a zvuk) a zároveň umožňuje poskytovat obsah cestou jak 

synchronní (lineární), tak i nesynchronní (nelinearní). Tyto varianty mohou být 
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v prostředí internetu dále klasifikovány podle postavení producenta obsahu jako 

komunikace:  

• interpersonální (one to one) – např. filmový materál uložený na 

privátním hypertextovém odkaze; 

• jednosměrná (one to many) – např. Netflix, HBOgo;  

• skupinová (few to few) – např. sociální služba Google+, zasílání 

materiálu danému okruhu lidí; 

• distribuční (many to many) – např. platforma YouTube, kde je obsah 

otevřený a může jej sledovat i nahrávat kdokoliv. 

Internetové prostředí prochází neústálou implementací a fluktuací. Tento jev 

je viditelný i v typologii komunikace, jelikož může být vzájemně kombinován. 

Příkladem může být masová interpersonální komunikace (masspersonal 

communication), kdy se díky ohromnému nárůstu obsahu fragmentizuje 

publikum, tedy přináší spíše interpersonální komunikaci. Ale současně nese 

veřejný charakter (blogy, sociální sítě), čímž se mísí tyto dva přístupy. 

(Jakubowicz, 2013: 29) Jedná se o hybridní způsob přijímání obsahu. Hybridita je 

velmi typická pro internetové prostředí, které se neustále transformuje.  

Z toho důvodu je poměrně komplikované vytvořit obecnou typologii 

internetové distribuce AV obsahu. Následující část textu se pokusí zavedené 

internetové AV služby zařadit, přičemž budou použity dva rozlišující faktory. 

Prvním je duální diferenciace dle výroku Fortunatiové “internetizace médií a 

mediatizace internetu”. V první části internetizaci média je internet chápán jako 

nové využití původního média. V této souvisloasti lze nadále hovořit o technické 

konvergenci. Tento pohled rozpracovávají Bialoblocki a Moroz (2006, cit. podle 

Jakubowicz, 2013), když ustanovují tři druhy konvergence: přijímače 

(propojování různorodých zařízení), přístupu (aplikace, metody přístupu, služby – 

sjednocení přístupu k sítím a službám bez ohledu na využívané zařízení) a sítí 

(tvorba jednotné síťové architektury, která slouží k realizaci různých služeb) 

(Jakubowicz, 2013: 34). Propojením těchto dvou přístupů vznikají dva vhodné 

prostory ze vzájemné korelace technické konvergence internetizovaného média a 

to z hlediska: 
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A/ Přijímače: 

1. Connected TV / Smart TV (připojená/chytrá TV) – televizor či přístroj 

propojený s TV (např. STB), který má zaintegrované internetové 

připojení. Internetové rozhraní, jež rozšiřuje interaktivní nabídku 

divákovi: Apple TV, zařízení jako Tivo, Roku nebo hrací konzole jako 

Xbox, PlayStation. 

B/ Přístupu: 

2. HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television/Hybridní televizní 

vysílání s širokopásmovým internetem) – aplikace, která může, ale 

nemusí být zabudována ve Smart TV. Sjednocuje výrobce přijímačů a 

vysílatele s cílem, aby interaktivní služby různých poskytovatelů vysílání 

byly v televizorech různých značek. Jednou z nejužívanějších službou je 

archiv televizních pořadů. Jedná se o nelinerání formu přehrávání, kdy si 

divák vybírá z poskytovaných obsahů (Potůček, 2018). Přináší videotéku, 

hry, informace o počasí a další doplňkové aplikace. 

C/ Sítě (v tomto případě rozšiřující služby televize): 

1. IPTV – šíření TV vysílání prostřednictvím internetového protokolu, které 

je přenášeno privátní sítí a infrastrukturou poskytovatele a je dostupné 

pouze zákazníkům, kteří uzavřeli smlouvu s poskytovatelem služeb, 

typicky operátorem tj. provozovatelem telekomunikačních společností 

(zkr. telco): O2 TV, Vodafone TV (od roku 2019 fúze s UPC Horizon 

GO). IPTV protokol funguje pouze v rámci datové sítě poskytovatele 

služby (nebo v partnerských sítích). Příklad: IPTV službu O2TV můžete 

sledovat jen v síti O2 (Nývlt, 2018). Za IPTV se technicky nepovažuje 

TV vysílání uložené na webovém rozhraní internetové sítě, v tom případě 

se sice hovoří o názvu internetová televize či dokonce o IPTV, ale jedná 

se právě o druhý způsob rozšířené stavby distribuce tv signálu OTT. 

Novější služba Kuki TV poskytuje oba způsoby připojení. Kromě 

poskytovaného OTT prostředí spolupracuje s lokálními internetovými 
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providery a je nabízena v balíčcích společně s internetovým připojením. 

Nevýhodou IPTV je nutnost provozovat pro každý televizor v 

domácnosti vlastní STB. Větší počet datových streamů může navíc ubírat 

pásmo internetovému připojení a zpomalovat jej (Kvalitní internet, 

2017).  

2. OTT (over-the-top) – služba, obsah nebo aplikace, která je poskytována 

koncovému uživateli přes veřejný internet. V rámci AV obsahu se zde 

otevírá možnost příjmu bez závazku k danému internetovému 

providerovi. Uživatel si objedná přímo službu internetového 

poskytovatele nabízející přístup k televiznímu vysílání, online seriálům a 

filmům na bázi měsíčního předplatného jako např. Netflix, O2TV Air, 

HBOgo (Kvalitní internet, 2017). OTT nemá oproti IPTV datové 

upřednostnění pro proud televizního vysílání. Z hlediska přenosu se jedná 

o všeobecná data a v rámci TCP/IP datových přenosů mají stejnou 

prioritu jako YouTube v telefonu nebo hraní online v herní konzoli. Při 

nestabilní rychlosti internetového připojení bude klesat jeho kvalita, nebo 

se dokonce zastavovat, stejně jako u jakýchkoli jiných videí. Výhodou 

OTT služby je, že data mohou běžet napříč sítěmi různých poskytovatelů, 

takže ji můžete používat kdekoli, kde je dostatečně rychlé připojení 

(Nývlt, 2018). 

 Nyní zbývá definovat druhou část výroku Fortunatiové medializace 

internetu, spočívající v převzetí mediálních prvků do virtuálního prostředí 

internetu. V rámci tohoto hlediska se vyvinula řada online video prostředí. Jako 

klíčový prvek diferenciace poslouží pohled na způsob jejich financování. Jedná se 

o poskytovatele služeb AV obsahu online. Ve zkratce se užívá pojem převzatý z 

angličtiny VOD (video on demand ) – video na vyžádání tj. portál poskytující AV 

obsah, jenž se dále specifikuje podle ekonomického modelu na: 

o AVOD (advertising) – AV obsah financovaný z reklamy 

§ Streaming – často duplikovaný televizní obsah šířený online na internetu: 

iprima.cz. 
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§ Internetová televize (v zahraničí ustálen pojem Web TV) – otevřený 

portál obsahem přizpůsobený internetovému prostředí, tj. krátké formáty 

pořadů, seriálů, rozhovorů; zábava v podobném stylu, jako nabízí sociální 

média: Stream.cz (nyní Televize Seznam), Mall TV, One TV. 

o SVOD (subsribtion) – předplacený AV obsah bez reklam 

§ Televizní portál – soukromá televize s uzavřeným portálem, jenž je 

distribuován přes internet: Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBOgo. 

o TVOD (transactional) – poskytne zvolený AV obsah po provedení platební 

transakce  

§ pay-per-view (platba za zhlédnutí): Aerovod.cz, Apple iTunes. Poskytuje 

dvě alternativy platby buď jednorázové zhlédnutí – EST (electronic sell 

through) nebo legální stáhnutí na určitou dobu – DTR (download to rent). 

 Zároveň existují smíšené kombinace obchodních variant, jenž lze nazvat 

jako hybridní způsob financování. Jako ukázkový příklad poslouží portál TV 

Prima – iprima.cz, který byl primárně postaven jako AVOD, ale v případě 

registrace a měsíčního poplatku se dostanete do prostředí pro předplatitele bez 

reklam, tj. SVOD, nebo si v záložce videopůjčovna jednorázově zaplatíte za 

vybraný obsah tedy formou TVOD a dostanete možnost zhlédnutí pořadu na 

omezenou dobu. 

 Speciálním fenoménem na poli AV distribuce internetem je Youtube, 

hosting-video server, který stojí na pomezí videotéky a sociálního média. Obsah je 

totiž nahrávaný a sdílený samotnými registrovanými uživateli, kteří si místo 

uživatelských profilů vytvářejí své kanály. Přístup k obsahu mají i neregistrovaní 

zájemci. Ti ale nemohou využívat některé funkce, jako například vytvářet si svůj 

playlist, hodnotit a komentovat umístěný obsah. Úspěch YouTube roste od 

založení v roce 2005, kdy po dvou letech dosáhl návštěvnosti 100 milionů 

návštěvníků denně (Pavlíček, 2010: 154). A po 15 letech jej denně využívá téměř 

třetina všech uživatelů internetu (Youtube, © 2020). Zbiejczuk (2007, cit. podle 

Pavlíček, 2010) vysvětluje fenomenální úspěch youtube.cz v kominaci 3 faktorů: 

správný čas, dostatek publicity a aktivní uživatelskou základnu. Navíc se jim 

podařilo spojit několik podstatných vlastností: jednoduchá registrace, 

kompatibilita téměř všech běžných formátů, video se automaticky konvertuje do 



   

 

65 

  

potřebného formátu, podporuje tagy, RSS kanály a umožňilo jako jedna z prvních 

platforem velmi jednoduše umístit přehrávané video na libovolnou stránku, čehož 

začala posléze využívat blogosféra (Pavlíček, 2010: 155). Popularizace platformy 

tak stoupala i napříč prezentací na jiných web stránkách,což vedlo i ke spuštění 

nástroje s uživateli vytvořeným obsahem (user-generated content) nazvaný 

YouTube Direct, který zajišťuje redakcím či mediálním organizacím 

retransmitovat videobsah (Jakubowicz 2013: 20). Zároveň tím rozšiřuje další 

oprávnění distribuce obsahu.  

 Podle výše definovaných obchodních hledisek vznikl YouTube čistě jako 

AVOD služba. Nicméně od roku 2015 se začal nabízet i obsah bez reklam 

nazvaný jako Youtube Premium pro veškerý obsah nebo YouTube Music 

specializovaný čistě na hudbu. Předplatné poskytuje i funkcionalitu stáhnutí 

obsahu na určitou dobu. Vznikl tak hybridní ekonomický model SVOD obsahující 

i prvek TVOD, kdy je umožněno konzumovat zvolený obsah i bez neustálého 

přístupu k internetu, což opět přináší uživatelsky přívětivější způsob. Youtube 

poskytuje promyšlenou platformu, která se snaží vytvořit co nejkomplexnější 

službu. Při pohledu na jeho vývoj je možné poukázat na zavádějící trendy v 

prostoru internetové distribuce AV obsahu, které současně odráží aktuální 

preference, jaké služby se pro uživatele objevují. Pozornost si v tomto směru 

zaslouží tři inovativní aplikace: 

1. YouTube Go (2017) – představuje odlehčenou verzi bez komentářů, 

hodnocení a umožňuje stáhnout obsah a mít možnost přehrát jej i bez 

internetového připojení; 

2. YouTube Kids (2019) – aplikace filtrující obsah, ale zároveň cílenou 

reklamu pro děti. Umožňuje rodičovský dohled, nastavení profilu dítěte, 

podle něhož se generuje poskytovaný obsah; 

3. YouTube TV (2020) – streaming servis nabízí přes 70 televizních 

kanálů(např. CNN, Disney channel, ABC, FOX, TNT – odvíjí se od 

geoblokace v České republice zatím nedostupná služba), jejich lineární 

vysílání překlopené do internetového prostředí pod jednou střechou. 
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 Video-streamingové servery, kde je dostupný převážně uživateli tvořený 

obsah, jsou častěji dostupné i na sociálních sítí. Tento přesun umožnily v roce 

2016 samotné platformy, jako je Instagram či Facebook (Olšák, 2016), kdy škála 

jejich funkcionalit byla rozšířena i o živé vysílání. Avšak cílem předložené práce 

není analýza obsahu poskytovaného skrze sociální média a není zde již prostor se 

touto problematikou intenzivněji zaobírat. Nicméně důležité je zmínit, že 

výrazným atributem sociálních služeb zobrazujících videoobsah jsou algoritmy. 

Ty se vytvářejí na základě uložených dat jednotlivých uživatelů. V tomto směru se 

hovoří o nabízení personifikovaného obsahu, přičemž cílem algoritmu je předložit 

jednotlivci relevantní obsah, o který se v minulosti zajímal, a udržet jej co nejdéle 

online. Podobná forma se uplatňuje i u některých SVOD kanálů (Netflix). 

Personifikované prostředí portálu spočívá v upřednostňování podobně 

smýšlejících filmů a seriálů, které již byly přehrány. Mezi další pozoruhodné 

VOD služby patří například portál Mubi.com. Jedná se o online, dramaturgicky 

vedený portál. Představuje koncept, který uvadí 30 filmů na 30 dnů. Prakticky se 

každý den objeví a zmizí jeden snímek, čímž usnadňuje pomoc uživatelům 

s výběrem programu z širokých videoték, které jsou běžné u ostatních VOD 

portálů (Netflix, Amazon Prime, HBOgo). S tím je spojená nutnost užšího 

zaměření i cílové skupiny. V tomto případě se jedná o diváky se zájmem o artová, 

klasická a festivalová filmová díla.  

  Typická novost služeb spojených s konzumací videa a TV programu 

prostřednistvím internetu může být shrnuta do čtyř atributů (1) kdykoliv, (2) 

cokoliv, (3) kdekoliv a na (4) jakémkoliv přístroji. Poskytovatelé vysílání nabízejí 

aplikace pro nejrozšířenější platformy, tedy pro počítače s Windows a Mac OS, 

nebo mobilní zařízení s Androidem a iOS. V rámci předplatného OTT TV uživatel 

získá možnost sledovat televizi na několika zařízeních naráz. Nic tedy 

zákazníkům nebrání rozkoukat film u televize, pozastavit jej či pokračovat o půl 

hodiny později z jiného zařízení (PC, mobilu či tabletu) (Kvalitní internet, 2017). 
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3 Televizní formy na internetu v České republice 

Předcházející kapitola představila obecněji vývoj distribuce TV i AV 

obsahu ze stran technologií digitalizace a internetu. Nyní se text zaměří na 

konkrétní stav internetové mediální krajiny s akcentem na uplynulý rok 2019 

v České republice. 

3.1 Legislativní rámec  

Duální mediální systém České republiky je stanoven zákonem 

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

dalších předpisů je rozdělen na vysílatele veřejnoprávní služby a provozovatele 

s udělenou licencí (soukromý poskytovatel) či registrací (převzaté vysílání). Jejich 

hlavní struktura vychází z řady zákonů.29 Nicméně pro předloženou práci je 

podstatná nejmladší sbírka zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 

službách na vyžádání (AVMSnV) ve znění: „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 vzdělávání a která umožňuje sledování pořadů v 

okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu 

pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání 

(dále jen ‚katalog pořadů‘).” AVMSnV se liší především nelineárností 

programové skladby, která je na rozdíl od klasického televizního vysílání 

přesunuta do rukou příjemce. Podobnost naopak tkví ve vzájemné 

konkurenceschopnosti, možnosti oslovit širší část publika a ekonomické podstatě 

existence (Rozehnal, 2015: 177). Pozoruhodný je nízký zájem o výraznější 

                                                
29 Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku České republiky, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 121/2000 

Sb., autorský zákon a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
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odlišnost definice AVMSnV pro veřejnoprávní média,30 která nevznikají za 

účelem ekonomického růstu.  

Z právních definic vyplývá, že mezi AVMSnV nepatří servery, které sice 

poskytují sdílený obsah online, ale nemají redakční odpovědnost za nahrávaný 

obsah samotnými uživateli. Jak je zmíněno níže tento segment prošel novou 

evropskou směrnicí z roku 2018. Mezi platformy pro video-streaming lze zařadit 

dva způsoby distribuce (1) s povolením od majitelů nahrávat obsah online – 

youtube.com, vimeo.cz nebo (2) bez povolení – ulož.to. 

Plnění struktury přenosu televizního AV obsahu se musí řídit pravidly dvou 

českých regulačních orgánů: (1) Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který má 

ve správě technické zajištění elektronické komunikace a (2) Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání (RRTV), jež uděluje licence/registrace provozovatelů TV 

vysílání a eviduje AVMSV. Dále dohlíží nad zákonném plnění obsahových 

mantienlů. Pomocnými organizacemi k monitoringu dále slouží Asociace 

televizních organizací (ATO) a Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). 

Doplňujícím nadnárodním orgánem spravující regulace technologií digitalizace i 

internetu je též Evropská unie. Pod její taktovkou v roce 2015 vznikla strategie 

Jednotný digitální trh, která má zefektivnit průmysl, hospodářství a služby 

společnosti. Z okruhu AV průmyslu byla například uzavřena dohoda o zajištění 

lepšího přeshraničního vypořádávání přenosových práv k přístupu on-line obsahu 

(Rada EU, © 2018a), čímž se má zjednodušit administrativa okolo získávání 

autorských práv individuálně v každém členském státě s cílem podpořit distribuci 

evropské tvorby především pak menších zemí s potlačeným exportním 

potenciálem, jehož překážky stojí na jazykovém i specificky kulturně vymezeném 

obsahu. Ten je zároveň stavěn vedle importu velkých produkcí, jako představuje 

                                                
30 Odlišné znění pro poskytovatele vysílání ze zákona je sb. 132/2010 § 49 (7) vymezený prostor 

pro reklamu a teleshopping pouze mezi pořady. A dále musí podle 61. V § 32 odstavec 2 dodržet 

oproti provozovateli soukromého a s registrací vyšší zastoupení pořadů: alespoň 70% AV obsahu 

s titulky, 2% se znakovým jazykem a 10% pro osoby se zrakovým postižením.  
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například USA, které může jen stěží konkurovat (Zahrádka, Leška, Szczepanik, 

2019: 6-7).   

Dalším krokem, který má zároveň více sjednotit rozdílné a kritizované 

podmínky (Moravec, 2016: 160) tradičního televizího vysílání a AVMSnV je 

zvýšení kulturní rozmanitosti a navýšení zastoupení evropského AV obsahu 

v katalogu pořadů na 30 %.31Součástí této směrnice je regulace obsahu tvořeného 

i šířeného prostřednictvím samotných uživatelů na platformách umožňující video-

streaming (Rada EU, © 2018b). Fenomén stírání hranic televize a počítače 

společně s lineárním a nelineárním vysíláním otevírá intenzivní prostor 

k regulačním uprávám. Jakubowicz je zastáncem horizontálního modelu regulace, 

kdy se sjednotí regulační orgány společně se správou jejich sektorů spojů, 

telekomunikací a audiovizuálních médií pod jednu střechu a stanou se tak 

flexibijnějším k reagování na neustále se proměňující online prostředí 

(Jakubowicz 2013: 43, Poupětová 2013: 425). Touto cestou se vydala Velká 

Británie vytvořením jedné insituce Ofcom nebo Rakousko integrováním 

výkonných orgánů pod jednu společnou záštitu Regulačního úřádu pro vysílání a 

telekomunikace (Moravec, 2016: 163).   

                                                
31 Původní sbírka § 7 zákona č. 132/2010 Sb. jim ukládala povinnost rezervovat alespoň 10 %. 
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3.2 Proměna televize v době online distribuce  

Sonia Livingstonová již v roce 2005 popisuje změny televize: její podoba se 

diverzifikuje, začíná být stále členitější, globalizovaná, úzce zaměřená a 

fanouškovská. Domov obsahuje několik televizorů, na každém z nich je celá řada 

programů, dochází ke konvergenci s dalšími informacemi a komunikačními 

technologiemi – s telefonem, rádiem, počítačem a také s tiskem. Většinu z této 

konvergence zprostředkovává právě internet (Gillespie, cit. podle Livingstone, 

2005: 44). Primárním předpokladem k příjmu VOD je přístup k internetu. V roce 

2019 jej používalo 81 % Čechů starších 16 let. Populace, která připojením 

nedisponuje je ze tří čtvrtin domácností seniorů, a tedy necelých 5 % pracovně 

činná. Naopak 97 % dětí žije v domácnosti s internetem. Dynamicky přibývá 

osob, které používají svůj telefon k přístupu na internet. V roce 2010 se jednalo o 

4 % populace starší 16let. O 9 let později tuto funkcionalitu využívájí téměř dvě 

třetiny populace. Nejčastěji z 97 % tak činí skupina ve věku 16 až 24 let (ČSÚ, 

© 2020). 

Vybavenost k příjmu TV obsahu v rámci domácností je v návaznosti na 

přechod na DVB-T2 vystavena nutností investovat do kompatibilních zařízení. 

Nejprůraznější přelom lze očekávat od podzimu 2019 do konce 2020, jelikož se 

v tomto období ruší vysílání z první vlny digitalizace. Lze předpokládat, že část 

televizních odběratelů se buď odkloní od pozemního vysílání např. K IPTV či si 

vybere přístroj s přístupem ke službě HbbTV. Jednoduše se bude často jednat o 

jeden z modelů, jež prohlubuje užívání funkcí sledování TV obsahu 

v internetovém prostředí. Z hlediska diváckých zvyků se v tomto směru jedná o 

post-televizní praxi (Macek 2015, Lotz 2009), kdy dochází ke konzumaci 

nelineárního vysílání na různých koncových zařízeních. 

V roce 2018 byl realizován výzkum pro RRTV k zaznamenání situace 

ohledně zvyklostí diváků s inovativními prvky Smart TV a HbbTV. Ze zkoumané 

populace mělo 49 % běžnou televizi bez přístupu k internetu, 35 % Smart TV, 

12 % obě varianty a 5 % nevědělo. Analýza ukázala, že zájem o nelineární 

televizní nabídku je zřetelný. HbbTV využívá alespoň občas 27 % dotázaných. 
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Nicméně sledování tradičního vysílání u majitelů Smart TV či aplikace HbbTV 

stále převažuje v reálném čase, a to ze 75 %. Nabídku nelineárního vysílání 

upřednostňuje 11 % majitelů chytrých televizí. A současně se ukázalo že 6 % 

majitelů Smart TV (3 % celého vzorku) klasické vysílání vůbec nesledují. Při 

zaměření na samotné funkcionality u HbbTV se jedná především o zpětné 

sledování pořadů z archivu jednotlivých stanic a spuštění pořadů z interaktivního 

televizního programu. Smart TV nabízí v tomto ohledu širší uplatnění 

nelineárního vysílání. Mezi nejčastěji užívané patří v chronologické linii: 

přehrávání filmů z externích disků, stahování a sledování videa zdarma 

z internetu, bezdrátové přehrávání videí z přenosných zařízení, surfování na 

internetu pomocí internetového prohlížeče a další, jak lze vidět na grafu 6 (RRTV,  

© 2018). 

 Graf 5. Využívání funkcí HbbTV. Zdroj: RRTV, 2018. HbbTV a jeho uživatelé. [online] Duben 

2018 [cit. 2. 7. 2020]. Dostupné z: https://www.rrtv.cz/cz/files/pdf/RRTV_HbbTV_zprava.pdf. 
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Graf 6. Využívání funkcí na Smart TV. Zdroj: RRTV, 2018. HbbTV a jeho uživatelé. 

[online] Duben 2018 [cit. 2. 7. 2020]. Dostupné z: 

https://www.rrtv.cz/cz/files/pdf/RRTV_HbbTV_zprava.pdf. 

Z výše dostupných dat je patrné, že u HbbTV exceluje jako nejvyužívanější 

služba odložené sledování televize. Umožňují ji dva přístupy – buď z archivu 

(91 %) nebo v rámci interaktivního programu EPG (77 %), což se rovná funkci u 

Smart TV pojmenované jako zpožděné přehrávání televizního vysílání – Time 

Shift (častěji používáno synonymum catch-up) z uvedených funkcí pouze ve 43 % 

případů.  

Zájem o odložené televizní sledování roste. V roce 2019 se zvýšil podíl 

sledovanosti do 7 dnů od jejich živého odvysílání na 6 %. Jedná se o více než 50% 

nárůst oproti roku 2017. Vyplývá to z dat sledovanosti ATO od společnosti 

Nielsen Admosphere. Průměrná doba představovala v roce 2019 více než 

14 minut denně z celkového odsledovaného času televizních pořadů, jež činí 

3:43 minut v divácké skupině starší 15 let. V roce 2018 se jednalo o 9 minut, kdy 

průměrný denní televizní čas představoval srovnatelný čas 3:46 minut 

(MediaGuru, 2020a). Konkrétnější čísla k odloženému sledování představila FTV 

Prima. Přístup přes červené tlačítko, kterým se vstupuje do rozhraní HbbTV, mělo 
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začátkem roku 2020 na svých televizorech 2,2 mil diváků. VOD archiv iPrima.cz 

sleduje přes 540 tisíc diváků, což představuje třetinový podíl z celkové 

sledovanosti jejich VOD obsahu uvádí manažerka Iva Nesrstová (MediaGuru, 

2020b). V roce 2017 disponovalo dosahem HbbTV na trhu  podle televizní 

skupiny Prima 1,3 mil diváků (MediaGuru, 2017). Jedná se tedy o 40% nárůst 

diváků za dva roky. 
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4 Internet jako výstavní skříň vlastního televizního obsahu 

Výzkumná část práce se zabývá charakteristikou, jak se u nás televizní služby 

prezentují na internetu. Zdrojem jsou dva poskytovatelé AV mediální služby na 

vyžádání: (1) iprima.cz, jež zastoupí přístup z řad klasické práce s televizním 

obsahem v novém prostředí internetu a (2) Mall.tv, která buduje AV obsah přímo 

na míru online uvádění.  

V předcházejících kapitolách se čtenář seznámil s vývojem médií a různými 

aplikacemi inovativních převážně online dostupných prvků. Jedním ze základních 

rysů proměny médií je nemožnost oddělení starého od nového, jelikož nové ze 

starého vychází. Jejich vzájemná existence podmiňuje následující podobu. Jakub 

Macek v knize Média v pohybu zmiňuje nejen souvislost, že je smysluplné hledat 

nové a lepší metody pro zkoumání typů jednání, textualit a kontextů specifických 

svou technologicky mediovanou povahou. Ale zároveň upozorňuje, že je málo 

smysluplné držet se složitosti zkoumaného snadno zastírajících dichotomií 

online/offline a staré/nové – hybatelé probíhajících změn jsou totiž natolik 

komplexní, že se skrze dichotomizaci jednoduše míjejí. (2015: 41) Jedná se o 

ideu, jejíž část se snaží udržet následující výzkum. Svými těžko ohraničenými a 

vzájemně se překrývajícími vlastnostmi nelze poskytnout komplexní pohled na 

nové online prostředí AV mediálních služeb na vyžádání v ČR stojící samo o 

sobě, a proto se autorka pokouší zmapovat odlišný přístup klasického televizního 

média, jež se svou strukturou postupně etabloval do nového prostředí, s médiem 

vytvořeným pro fungování již v rámci internetu. Výsledek by měl představit 

způsoby uvažování nad prací mediální instituce v rámci síťového prostředí.  
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4.1 Metodologie 

Zvolenou metodou výzkumu je kvantitativní obsahová analýza, jenž tvoří 

základ k následné komparativní analýze výsledných dat. Využívá se právě ke 

srovnání médií mezi sebou a odhalování odlišností. Lze například zkoumat, do 

jaké míry se věnuje médium politice/zábavě či kolik prostoru poskytuje 

domácímu/zahraničnímu zpravodajství ap. Výhodou kvantitativní metody je lehká 

přenositelnost i poskytnutí objektivnějších výsledků s minimalizovanou možností 

subjektivních zásahů výzkumníka. Výsledky mohou být přehledně vyjádřeny 

v tabulkách a grafech. Základem metody je zpracování velkého množství dat, 

charakteristická je vysoká strukturovanost a ověřitelnost. Kvantitativní obsahová 

analýza začíná jasnou definicí jedné či většího množství výzkumných otázek. Z 

této definice musí jasně vyplývat oblast výzkumu (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 

100-103). 

Tradiční televizní tvorba skýtá poměrně obsáhlou kapacitu AV pořadů. 

Vychází ze své samotné podstaty, kdy je schopna sice šířit kdejaký umělecký 

obsah od filmu přes zpravodajství po balet či divadelní představení. Nicméně pro 

svou funkčnost musí splňovat určité znaky výroby přizpůsobené ke konzumaci 

prostřednictvím obrazovek. Tato skutečnost způsobuje těžko nastavitelnou 

kategorizaci AV děl, jejichž rozmanitější rozsah přinesla tvorba pořadů pro 

internetové prostředí. Jak popisuje Štoll (2013: 79), televizní vysílání je 

kombinací všeho a měřitelné jsou faktory především ze stran obsahu, formy, 

techniky či estetiky. Dále zmiňuje tři kategorie, jak lze třídit schematické typy 

v programu:  

1. Dominantní je obsahové zacílení. Snaží se popsat, o čem daný pořad 

pojednává, např. náboženský, publicistika pro věřící; 

2. Vychází ze žánru, ale řeší zejména formu zpracování obsahu. V tomto 

případě se uvádí např. portrét, inscenace, přenos sportu a může být 

upřesněno, zda se jedná o původní či převzatý obsah; 

3. Kombinuje obsah i formu. Blíže popisuje, čím se daný formát zabývá: 

dokument o umění, dokument o přírodě, akční film, western apod. 
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Předložená práce disponuje daty mapující program stanovených VOD 

poskytovatelů. Tyto údaje poslouží jako základní kámen ke zjištění, jaké 

inovativní prvky lze vypozorovat z výrobního případně producentského ohledu 

v programové nabídce. Sestavení těchto prvků provázaných se zkoumanými 

kategoriemi nám pomůže zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Naplňují zvolené 

VOD portály rysy rozkladné inovace televizního vysílání? Doplňující výzkumnou 

otázkou je hledání obecné reference směřující k pokusu o ukotvení proměnného 

internetového prostředí. Je možné nalézt zobecňující faktor, jenž směřuje k využití 

internetu jakožto výkladní skříně televizního obsahu?  

Z dostupných kategorií je umožněno odkrýt způsob práce mediální 

instituce. Ústřední konstrukce pozorování inovativních prvků je stanovena 

z poznatků, jež se vztahují k těmto atributům: 

 (1) Charakter typologie žánrového schématu zvolených samotnými 

poskytovateli. Hlavním důvodem ke stanovení schématického typu je orientace 

v typologii televizní tvorby pro účely naplnění a rozvržení vysílacího času (Štoll, 

2013: 79). Avšak v internetovém prostředí si volbu uvedení mohou zvolit 

producenti v neomezeném časovém rozvržení. Tato skutečnost představuje širší 

pole působnosti jak premiérovat a dále nakládat s distribučním uvádění 

jednotlivých AV počinů. Za pomoci těchto údajů bude možné blíže popsat práci s 

poskytovaným obsahem. 

(2) Definici Jaký AV obsah je příznačný pro dané AVOD portály? Mezi 

zkoumané proměnné jsou zařazeny tři hlavní jednotky měření: stopáž, žánrové 

typy a zdali se jedná o AV obsah původní či převzatý.  

Za pomocí těchto dat stanovíme výslednou charakteristika obsahu AV 

portálů. Tím se definují kategorie popisující přístup daných portálů a na jejichž 

základě budeme moci určit, jestli se v jejich výstupu vyskytuje rozkladná inovace. 

Kategorie budou odkazovat na případné odlišnosti, které byly zapříčiněny 

okolnostmi vzniku zvolených portálů. V jednom případě došlo k vytvoření nové 

doplňkové služby vycházející z klasického televizního formátu a ve druhém byla 

připravena nová služba. A i přes o, že se v obou případech hovoří o VOD 
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portálech, získáme podklady ke zodpovězení výzkumné otázky a s tím i 

souvisejícího zjištění, jestli se jejich přítomné inovativní postupy odlišují či mají 

naopak slučující tendence. 

Následujícím krokem výzkumu je stanovení výběrového souboru, jenž se 

nejčastěji určuje časovým horizontem, zvolením média a někdy i zvolením žánru. 

Televizní prostředí, ze kterého vychází AV obsah na internetu pracuje 

s programovými typy. V kontextu celého TV kanálu vznikají schémata plnící 

určitý promyšlený koncept poskytovaného obsahu v jeho celku. Přistupovat 

k němu lze z hlediska denního, týdenního nebo sezónního schématu. Pro výzkum 

byl stanoven dvoutýdenní blok, který disponuje možností odkrýt denní/týdenní 

periodicitu. Datum bylo vybráno předem na období 2. – 15. září 2019. Zvolení 

podzimního schématu pramení z důvodu, že se v tomto termínu uvádějí nově 

vytvořené obsahy, které se snaží po letních prázdninách diváky dlouhodoběji 

zaujmout. Prezentace tvorby z tohoto období by tudíž měla zrcadlit producentský 

cíl programové struktury, čímž zajišťuje dostatečnou míru reprezentativnosti 

stanovených prvků.  

Zvolení média bylo vysvětleno již v úvodu, jelikož v průběhu výzkumu 

musel být původní koncept upraven. Nyní tedy jen jejich stručná definice. Jedná 

se o komerční subjekty poskytující AV mediální služby na vyžádání. iprima.cz 

zastupuje online prostředí, jež se vyvinulo z klasické televizní struktury. Druhým 

projektem je portál Mall.tv, který přišel na trh nedávno. Tato skutečnost mu 

umožnila reagovat na aktuální situaci v rámci prostředí poskytovatelů AV médií 

na vyžádání. 

Výzkumný vzorek představuje dva přístupy, které odhalí kategorizaci 

rozvržení mediální agendy online portálů. Sestává se z výčtu AV pořadů, jež byly 

(1) vybrány uživateli služby a (2) nahrány mediálními institucemi. Dva úhly 

přináší větší validitu výsledků zkoumaného prostředí, jelikož představují dva 

způsoby výběru AV obsahu online. 

Kvantitativní výzkum vychází z primárních dat získaných od vybraných 

VOD poskytovatelů, čímž je zajištěna reliabilita původu dat. Zohledněny by měly 
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být pořady, jejichž první uvedení/premiéra proběhla ve zvoleném časovém úseku. 

Nicméně pro důslednější analýzu se autorka rozhodla zahrnout i komplexnější 

data, která vycházejí od uživatelů při výběru sledovaného obsahu z dostupného 

katalogu. V průběhu získávání dat se vyskytla komplikace, která ohrožuje 

reliabilitu dat. Server iprima.cz nemohl kapacitně vygenerovat data čistě podle 

nahraného AV obsahu online. Nicméně byla tato situace vyřešena s analytičkou 

portálu. Stanovil se výběr dat, která byla uvedena v rámci TV programu a zároveň 

umístěna do jejich online prostředí. Respektive bylo nutno zachovat i kategorii 

alespoň jednou spuštěného obsahu. Ale analytička FTV Prima se domnívá, že se 

jedná o 99% nahraného AV obsahu (Poláčková, 2020).  

V rámci vzorku byly zvoleny jako jednotky měření definované kategorie 

programového typu, stopáž a způsob získání AV obsahu (původní, převzatý 

obsah), přičemž jako hlavní kategorie je určen výsledek těchto jednotek měření 

společně se schématem žánrových typů samotných mediálních institucí. 

Z výsledku zkoumání stanovených proměnných je následně dedukována 

přítomnost rozkladné inovace. Představené jednotky měření a jejich proměnné 

jsou přiřazeny do systému kategorií a rozpracovány v rámci korelací a 

kontingentních tabulek. Avšak tyto proměnné se u obou analýz liší, a proto je 

jejich užší definice provedena v rámci dvou samotných kvantitativních analýz dat 

v následujících podkapitolách 4.2.1 a 4.2.2. Souhrnný pohled na výsledná data a 

rozbor jejich vzájemné kompatibility či různorodosti je z individuálních analýz 

následně dedukován v kapitole 4.3.   
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4.2 Analýza internetových portálů  

Jak upozorňuje Morley (2014: 45): „Většina historiků má sklon soustředit se 

výlučně na technologickou novost, zatímco ve skutečnosti našim životům i nadále 

dominují technologie starší. Způsoby, jimiž k technologii přistupujeme, jsou navíc 

zásadním způsobem nevyvážené, a to kvůli tendenci soustředit se spíše na 

vynalézání než na užívání technologií, na jejich získávání spíš než na jejich 

udržování, na nevyhnutelnost spíš než na možnosti volby. Ačkoli důležitější je to, 

jak jsou technologie užívány a kým, jak jsou proměňovány a znovuvynalézány‘ v 

hybridních formách a jak se způsoby jejich užití v různých kontextech 

proměňují.“ S tímto výrokem nad podstatou evoluce médií se ztotožňuje 

předložená práce. S cílem pokusit se zachytit jednu ze zmíněných částí 

navrhovaného způsobu uvažování nad procesem změny. A to jak se proměňuje a 

znovu vynalézá typologie televizního prostředí v nové internetové podobě, jež 

přináší hybridní prostředí.   
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4.2.1 iprima.cz 

Analyzovaný VOD portál iprima.cz je zřizován českou mediální společností 

FTV Prima, většinovým vlastníkem je od roku 2017 podnikatel Ivan Zach. První 

televizní vysílání stanice bylo spuštěno v roce 1993 pod názvem TV Premiéra. O 

26 let později provozuje 8 celoplošných vysílacích televizních programů: Prima 

TV, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima Comedy Central, 

Prima Krimi a Prima PLUS (vysílaný na Slovensku).32 

Internetový VOD portál televize Prima byl spuštěn v březnu roku 2012 pod 

názvem PrimaPLAY.cz, přičemž jeho kompletní přepracování a přejmenování do 

současné podoby proběhlo v roce 2017. Podle výzkumu OMG Research ze 

začátku roku 2019 zastává iprima.cz druhé místo nejsledovanější VOD u nás. 

Alespoň jednou týdně si některý z pořadů pustí 1 462 690 diváků, měsíčně pak 2 

501 610 diváků. Největší zájem přichází z divácké skupiny ve věku 45 až 54 let 

(Vojtěchovská, 2019). V současnosti nabízí portál tři způsoby sledování obsahu. 

V rámci obchodního modelu SVOD (1), kdy máte jako prémiový uživatel službu 

předplacenou bez reklam, případně jako (2) registrovaný uživatel a disponujete 

určitými výhodami jako například zhlédnutí videa v HD kvalitě, možnost 

sestavení si vlastního programu, přehrání pořadu zpětně či po přerušení plynule 

navázat na přehrávání videa na kterémkoliv vašem zařízení. A poslední možností 

je vstoupit jako (3) volně příchozí bez registrace. V posledních dvou případech se 

jedná o službu AVOD, kdy můžete sledovat pořady zdarma nicméně v 

povinném doprovodu s reklamou. V roce 2019 uvedla Prima novou službu 

Videopůjčovna ve formě TVOD, na níž mohou diváci za poplatek sledovat 

vybrané filmy nebo původní seriály TV Prima ve speciální předpremiéře až týden 

před oficiálním televizním uvedením (Herwing, 2019). 

                                                
32 Od roku 2020 i zpravodajský kanál CNN Prima News, v textu není zmíněn, protože z doby, kdy 

analyzovaná data pocházejí, nebyl ještě tento kanál v provozu. 



   

 

81 

  

V následující části se seznámíme se vzorkem poskytnutých dat, na jejichž 

základě budeme vyvozovat odpovědi na výše definované výzkumné otázky. 

Získaná data poskytnou výchozí bod k charakteristice AV obsahu na iprima.cz. 

Stanovená kategorizace přináší nejen způsob, jakým jsme schopni AV obsah 

uchopit, ale současně nám poodkrývá i interní přístup samotného VOD portálu. 

Kvantitativní analýza pracuje v prvním případě se vzorkem v počtu 10 545 AV 

obsahů, jež byly ve zvoleném termínu alespoň jednou spuštěny uživatelem včetně 

dostupného video archivu. A ve druhém případě se vzorkem 601 unikátních 

pořadů, které byly vysílány v daném období v TV a zároveň měly práva na 

umístění do online archivu (respektive, zde je malá odchylka kvůli vygenerování 

dat – a zároveň měly alespoň jedno online zhlédnutí). 

K dedukci potřebných výsledků se v analýze dat budeme blíže zabývat údaji 

z kategorie: (1) stopáž, (2) programový typ a (3) způsob akvizice. Stopáž se dělí 

podle Registru uměleckých výstupů na krátkometrážní do 20 minut, 

středometrážní do 60 minut a dlouhometrážní zahrnuje vše nad 60 minut. 

Programové typy na iprima.cz jsou rozřazeny na pořady: 

i. dětské 

ii. distribuovaný film hraný nebo animovaný 

iii. dokumentární 

iv. hlavní zpravodajská relace 

v. reality show 

vi. tematický magazín 

vii. vícedílný dramatický pořad, seriál, (hraný i animovaný) 

viii. všeobecná aktuální publicistika – akvizice zpravodajství 

ix. zábavní pořad 

x. zpravodajská relace 

První potřebný atribut k výsledné analýze se zabývá schematizací 

programových typů. Podle podkladů od Prima TV je pracováno s deseti výše 

sepsanými programovými kategoriemi. Charakteristika pořadů jako dětský, 

dokumentární, zpravodajství, dramatický označují podle Štolla (2013) čistě formu 

a nijak se blíže nezabývá popsáním obsahového zaměření AV obsahu. Nicméně 
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při prohlédnutí platformy iprima.cz vidíme, že tyto programové kategorie jsou pro 

uživatele dále rozvedeny, aby popsaly blíže žánrovou specifikaci díla (např. 

dětské pořady se dále větví v kategorie: dobrodružný, dokumentární, fantastický, 

hudební, komedie apod.).  

Způsobem akvizice se rozumí kategorizace z hlediska původu pořadu. 

iprima.cz jej dělí na (1) čistě vlastní výrobu, (2) online akvizici, (3) zahraniční 

nákup a (4) zpravodajství.  Typ akvizice závisí na možnosti, jak dlouho může být 

pořad uvedený online. Na (1) vlastní výrobu jsou zpravidla poskytována online 

práva na dobu neurčitou, tzn. pořady zůstávají v archivu na iPrima.cz. Nazýváme 

je též jako pořady původní. Následující kategorie představují pořady převzaté a 

jejich uvádění je stanoveno nákupní smlouvou v několika variantách. (2) Online 

akvizice zastřešuje nákupní práva čistě na online uvedení. Jejich trvání bývá 

omezeno na 1 rok až několik let v závislosti na smlouvě. (3) Zahraniční nákup 

znamená zajištění práv původního televizního vysílání i pro internetové prostředí 

a to ve formě catch-up funkce (služba zpětného zhlédnutí) k pořadům. Online 

bývá AV obsah uveden zpravidla na 7 nebo 14 dní (zdaleka ne ke všem 

zahraničním TV pořadům jsou catch-up práva k dispozici) a v neposlední řadě (4) 

zpravodajství s právy časově omezenými, u zpráv běžně na 30 dní (Poláčková, 

2019). V tomto případě se jedná ještě  o původní tvorbu. 

Analýza prvního vzorku dat 

Úvodní tabulka 2 představuje základní vazby zvolených jednotek měření, 

podle jejichž množství lze statisticky definovat nejčastěji spuštěný (tím pádem 

vyhledávaný) AV obsah portálu iprima.cz. Z celkového vzorku 10 454 alespoň 

jednou spuštěných pořadů si uživatelé nejčastěji zvolili zábavní pořad v počtu 4 

477, na druhé pozici byl vyhledáván vícedílný dramatický pořad/seriál 

v souhrnném počtu 2 910. Naopak nejméně spuštěného obsahu v poměru 

celkového zájmu ze stran uživatelů představuje v počtu 122 zpravodajství. I když 

se v rámci celkového objemu spuštěných pořadů jedná o nízké číslo, je potřeba se 

na tento specifický programový typ podívat i z jiného úhlu. Zohledníme-li 

podstatu aktuálnosti zpráv, jedná se o spuštění 8 různých zpravodajských relací 

během 14 dní, což už není tak málo. Vezmeme-li v potaz ještě skutečnost, že 
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zprávy představují 3 denní formáty (hlavní, polední a odpolední zprávy), které 

jsou podle způsobu akvizice vyvěšeny online po dobu 30 dní, nakonec zjistíme, že 

bylo k dispozici během vymezeného období 132 různých zpravodajských relací. 

Z čehož plyne, že bylo alespoň jednou spuštěno 92 % z celkově dostupných 

zpravodajských relací. Z komplexního pohledu je ale zřejmé, že prostor věnovaný 

zpravodajství je poměrně malý, a proto je i nízké číslo celkového přehrání. Prostor 

pro všeobecnou aktuální publicistiku, který spadá pod zpravodajskou akvizici, je 

dokonce téměř nulový a zastupuje jej jediný pořad – Partie – s týdenní 

periodicitou.  

Z ostatních programových typů, jež stojí někde v prostředním bodu zájmu, 

jsou tematické magazíny (původní výroba FTV Prima tvoří 99 %, mezi nejčastěji 

spuštěné pořady patří Autosalon, Receptář prima nápadů, Vychytávky Ládi 

Hrušky a RE:PLAY; celkem 844 alespoň jednou přehráno), dětské pořady 

(pohádky zajištěny v drtivé většině 84% online akvizicí, v druhém případě 16% 

zahraničním nákupem; celkem 735 pořadů alespoň jednou přehráno), 

dokumentární pořady (z vlastní výroby se jedná o 9% v zastoupení dvou pořadů 

Hausbot Petra Horkého a Utajené příběhy českých dějin; celkem 455 pořadů 

alespoň jednou přehraných, zde je jednoznačně viditelný trend binge watching. 

Reality show (původní obsah tvoří 64 % z pořadů jako, jsou např. Těžká dřina, 

Cool Wave, Nemocnice Motol, Super chlapi) bylo zastoupeno v počtu 169 pořadů 

alespoň jednou spuštěného přehrání.33  

                                                
33 Z poskytnutých dat je u 441 pořadů (alespoň jednou spuštěných) nevyplněný programový typ. 
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Tabulka 2. Korelace kategorií programový typ, způsob akvizice a stopáž alespoň jednou 
spuštěného AV obsahu na iprima.cz v termínu 2.–15. 9. 2019. Zdroj: Vytvořeno autorkou na 
základě dat poskytnutých od analytického oddělení FTV Prima. 

IPRIMA.CZ  ZPŮSOB   AKVIZICE 
 

    

PROGRAMOVÝ TYP/ 
STOPÁŽ 

čistě 
vlastní 
výroba 

online 
akvizice 

zahraniční 
nákup zpravodajství celkem 

Dětský pořad   621 114   735 
dlouhometrážní 

 
94 4 

 
98 

krátkometrážní 
 

451 68 
 

519 
středometrážní 

 
76 42 

 
118 

Distribuovaný film hraný nebo 
animovaný   282 95   377 

dlouhometrážní 
 

255 94 
 

349 
krátkometrážní 

 
19 1 

 
20 

středometrážní 
 

8 
  

8 
Dokumentární pořad 42 3 410   455 

dlouhometrážní 
 

2 7 
 

9 
krátkometrážní 1 

   
1 

středometrážní 41 1 403 
 

445 
Hlavní zpravodajská relace       66 66 

středometrážní 
   

66 66 
Reality show 107   62   169 

dlouhometrážní 3 
 

8 
 

11 
krátkometrážní 1 

   
1 

středometrážní 103 
 

54 
 

157 
Tematický magazín 769     75 844 

krátkometrážní 9 
  

63 72 
středometrážní 760 

  
12 772 

Vícedílný dramatický pořad, 
seriál, (hraný i animovaný) 2096 20 794   2910 

dlouhometrážní 330 
 

41 
 

371 
krátkometrážní 2 

 
54 

 
56 

středometrážní 1764 20 699 
 

2483 
Všeobecná aktuální publicistika       5 5 

středometrážní 
   

5 5 
Zábavní pořad 4395 56 6 20 4477 

dlouhometrážní 104 42 
  

146 
krátkometrážní 627 4 

  
631 

středometrážní 3664 10 6 20 3700 
Zpravodajská relace       66 66 

krátkometrážní 
   

65 65 
středometrážní 

   
1 1 

Nevyplněné 149 268 19 5 441 
dlouhometrážní 6 153 4 

 
163 

krátkometrážní 65 89 10 1 165 
středometrážní 78 26 5 4 113 

celkem 7558 1250 1500 237 10545 
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Z výše analyzovaných dat lze odpovědět na otázku Jaký AV obsah je 

příznačný pro iprima.cz z hlediska uživatelů? Příznačnost je určena podle četnosti 

alespoň jednou zhlédnutých pořadů. Tento údaj odkrývá, jaký typ pořadu je 

z horizontálního pohledu uživateli vyhledáván. Horizontálním měřítkem je 

zdůrazněno, že se nejedná o klasickou sledovanost pořadů, kde se určuje rating 

nebo share34 ze všech diváků konzumujících AV obsah. V tomto případě 

hovoříme spíše o výběru pořadů z poskytovaného katalogu, jež byly alespoň 

jednou zvoleny k přehrání. Jedná se o přiblížení typu pořadů, které publikum 

vyhledává online. Z celkového vzorku pořadů byl ve 42 % přehrán zábavní pořad 

a ve 28 % vícedílný dramatický pořad/seriál. Podíváme-li se blíže na jejich 

strukturu, z 84% byl spuštěn středometrážní pořad, 10 % krátkometrážních a 6 % 

dlouhometrážních. Z dostupných dat lze obecně říci, že nejtypičtější je pro první 

vzorek dat obsah právě středometrážních AV obsahů 7 868 tj. 75 %. Zbývající dvě 

stopáže jsou zastoupeny téměř podobně krátkometrážních 14 % a 

dlouhometrážních 11 %. 

 

Graf 7. Programové typy 1. na portálu iprima.cz včetně stopáže prvního vzorku dat. Zdroj: 

Vytvořeno autorkou na základě dat poskytnutých od analytického oddělení FTV Prima. 

                                                
34 Rating představuje průměrný počet z cílové skupiny, který sledoval živě daný časový úsek 

televizního vysílání. Share zahrnuje podíl z celkové živé sledovanosti daného kanálu v určitém 

časovém úseku.  
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Další výzkumná otázka si kladla za cíl zjistit, zdali převládá obsah 

původních nebo převzatých pořadů. Jak můžeme vidět na grafu 8, z hlediska 

vyhledávaného obsahu převládá ze 72% konzumace původních pořadů.  

 

Graf 8. Původní vs. převzatý obsah prvního vzorku dat. Zdroj: Vytvořeno autorkou na základě dat 
poskytnutých od analytického oddělení FTV Prima. 

Analýza druhého vzorku dat 

Jakou typologii AV obsahu, jenž FTV Prima ve zvoleném dvoutýdenním 

bloku nahrála na svůj VOD portál, můžeme vidět v tabulce 3. Z tohoto vzorku lze 

lépe definovat programové zaměření iprima.cz, jelikož se zde zrcadlí pořady, 

které vychází z programového schématu klasické televize a následně byly 

samotnou mediální institucí uzpůsobeny k online zveřejnění. Nejčastěji ve 183 

případech se jednalo o vícedílný dramatický pořad/seriál, ale hned vzápětí 

s počtem 170 AV obsahů jej následuje dokumentární pořad. Větší počet 116 

nahrání lze vidět ještě u zábavného pořadu. Další programové typy se pohybují 

v rozmezí cca od 20 do 40 pořadů, přičemž všeobecná publicistika zastupuje 

pouze 2 uvedení, jedná se o stejné zastoupení jako u prvního vzorku.  
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IPRIMA.CZ 
 
 
PROGRAMOVÝ TYP/ STOPÁŽ 

ZPŮSOB  
čistě 
vlastní 
výroba 

AKVIZICE 
 
domácí 
nákup 

zahraniční 
nákup 

zakázková 
výroba Celkem 

Distribuovaný film hraný nebo 
animovaný 

 
8 18 

 
26 

dlouhometrážní 
 

8 18 
 

26 
Dokumentární pořad 2 1 167 

 
170 

dlouhometrážní 
  

83 
 

83 
středometrážní 2 1 84 

 
87 

Hlavní zpravodajská relace 14 
   

14 
středometrážní 14 

   
14 

Reality show 1 
 

40 
 

41 
dlouhometrážní 

  
6 

 
6 

středometrážní 1 
 

34 
 

35 
Tematický magazín 25 

  
4 29 

dlouhometrážní 
   

2 2 
krátkometrážní 15 

   
15 

středometrážní 10 
  

2 12 
Vícedílný dramatický pořad, seriál, 
(hraný i animovaný) 26 2 155 

 
183 

dlouhometrážní 26 2 51 
 

79 
krátkometrážní 

  
5 

 
5 

středometrážní 
  

99 
 

99 
Všeobecná aktuální publicistika 2 

   
2 

středometrážní 2 
   

2 
Zábavní pořad 114 2 

  
116 

dlouhometrážní 27 
   

27 
krátkometrážní 32 

   
32 

středometrážní 55 2 
  

57 
Zpravodajská relace 20 

   
20 

krátkometrážní 20 
   

20 
Celkem 204 13 380 4 601 

Tabulka 3. Korelace kategorií programový typ, způsob akvizice a stopáž AV obsahu z televizního 
programu TV v termínu 2. – 15. 9. 2019 a zároveň uveřejněném na iprima.cz. Zdroj: Vytvořeno 
autorkou na základě dat poskytnutých od analytického oddělení FTV Prima. 

 Podíváme-li se na otázku: Jaký AV obsah je pro iprima.cz příznačný? 

Z druhého vzorku dat vyplývá, že největší část ukládání obsahu online je 

věnována vícedílnému dramatickému pořadu, kterému náleží 30 % a téměř 

s totožným 28% podílem jsou dokumentární pořady. V těchto dvou případech se 

jedná v drtivé většině o zahraniční nákup. Naopak zábavní pořad představuje 

z 99 % čistě vlastní výrobu a současně se jedná o 19% podíl zastoupení 

programového typu. Ostatní typy se drží pod 5 % největší zastoupení z nich má 
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chronologicky reality show, tematický magazín, distribuovaný film, zpravodajská 

relace a nakonec publicistika. 

 

Graf 9. Programové typy 2. na portálu iprima.cz včetně způsobu výroby ze druhého vzorku dat. 

Zdroj: Vytvořeno autorkou na základě dat poskytnutých od analytického oddělení FTV Prima. 

 Vezmeme-li v potaz i délku pořadů, jež jsou na portál umisťovány, lze 

vidět, že množství dlouhometrážních (37%) a středometrážních (51%) pořadů je 

poměrně blízký, narozdíl od krátkometrážních, jejichž zastoupení je v podílu 

12 %. 
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Graf 10. Programové typy 2. na portálu iprima.cz včetně stopáže ze druhého vzorku dat. Zdroj: 

Vytvořeno autorkou na základě dat poskytnutých od analytického oddělení FTV Prima. 

  Ustanovení další dílčí kategorie mělo za cíl zjistit, jaké je zastoupení 

původních a převzatých pořadů. Zakázková výroba a čistě vlastní výroba zahrnuje 

původní tvorbu s podílem 35 %. Zahraniční a domácí nákup naopak spadají do 

kategorie obsah převzatý, jenž byl zastoupen v 65 % případů. 

 

Graf 11. Původní vs. převzatý obsah druhého vzorku dat. Zdroj: Vytvořeno autorkou na základě 
dat poskytnutých od analytického oddělení FTV Prima. 

Souhrnná analýza za portál iprima.cz 

Výše analyzovaná data nám přiblížila práci s AV obsahem portálu iprima.cz 

online. První hledisko se zaměřuje více na strukturu spuštěného obsahu podle 

publika. Druhý vzorek ukazuje, jakému programovému typu poskytuje prostor 

mediální instituce. Odrazový můstek k bližší definici programového schématu 

vyplývá z druhého vzorku dat, jelikož pracujeme s uzavřenou škálou dat. První 

vzorek popisuje, jaké obsahy si diváci z proměňující nabídky vybírají. 

Na tomto základě lze pozorovat několik odlišností. U prvního vzorku při 

výběru z velkého množství pořadů se ukazuje, že mezi vyhledávaný AV obsah 

patří nejčastěji vícedílný dramatický pořad a zábavní pořad v drtivé většině ve 

středometrážní stopáži, jenž následně vychází v 88 % z vlastní tvorby. U druhého 

vzorku není nejtypičtější pořad natolik jasně definovatelný. Sice se z velké části 

opakuje vícedílný dramatický pořad, ale v tomto případě připadá z 85 % na obsah 

převzatý. A zároveň téměř totožný podíl četnosti se objevuje u dokumentárního 
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pořadu, u něhož z 99 % převládá taktéž obsah převzatý. Z těchto podkladů lze 

odpovědět na otázku, zdali převládá obsah převzatý, či původní. I přesto, že Prima 

umisťuje online  65 % obsahu převzatého, jeho časové omezení má za následek 

uchovávání především obsahu vlastního. Jedinou výjimku tvoří dětské pořady, 

které naopak splňují 100% zastoupení převzatého obsahu. Pro celistvost zmíním, 

že jejich sledovanost byla z dostupného katalogu v 7% podílu. což znamená, že 

zájem o skladbu dětských pořadů, je větší než u dokumentárních.  

Pokračujeme-li ke stanovení finální kategorizace, musíme zodpovědět 

otázku: Jaký AV obsah je příznačný pro portál iprima,cz? Je možné tvrdit, že 

největší prostor jak ze strany instituce, tak diváků je věnován vícedílným 

dramatickým pořadům se středometrážní stopáží. Další větší zájem lze vidět u 

zábavních pořadů opět se středometrážní stopáží a v tomto případě se i shoduje 

způsob akvizice, která v obou případech překračuje 95 % vlastní výroby. 

Současně lze říci, že okrajový prostor je ze strany mediální instituce věnován s 

5% podílem publicistice, zpravodajství, reality show, tematickému magazínu a 

distribuovanému filmu. Tento trend lze potvrdit i ze stran diváků, což souvisí 

s celkově nižším zastoupením v rámci celého video archivu. Výjimku v tomto 

směru tvoří tematický magazín, jenž splňuje zájem ze stran diváku v 8% podílu. 

Je tedy větší než u dokumentárního pořadu, který je zas upřednostňováno ze 

strany producentské tvorby. Nicméně je důležité zmínit, že tento jev vychází ze 

způsobu konzumace AV obsahu tzv. binge watchingu, kdy divák sleduje celé řady 

seriálů, magazínů či zábavních pořadů. Pokud bychom se tedy chtěli uchýlit 

k příznačné typologii portálu ze stran mediální instituce znovuvynalézány‘ je 

kladen důraz na programové typy z řady vícedílných dramatických pořadů, jež 

zároveň kopírují současné divácké zvyky. Téměř totožný prostor s třetinovým 

podílem je poskytován dokumentárním pořadům a s pětinovým podílem zábavním 

pořadům.  
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4.2.2 Mall.tv 

Provoz VOD portálu Mall.tv odstartoval začátkem října 2018 pod 

taktovkou e-commerce skupina Mall Group. K jejímu startu byli jako spolutvůrci 

přizváni producent Lukáš Záhoř a režisér Milan Kuchyňka. Oba původně působili 

na jiné internetové televizi Stream.cz. Společně s nimi tento přesun učinilo více 

tvůrců např. architekt Adam Gebrian, kritik Jarda Konáš, kuchař Roman Vaněk, 

moderátor Pavel Zuna nebo foodblogerka Veronika Koko Kokešová. (Brychta, 

2018) Jedná se o mladé mediální prostředí, proto bych ráda zdůraznila, že cílem 

práce není množství zhlédnutého AV obsahu, ale jeho obecná struktura, rozložení 

a komplexní uvažování o třídění programové typologie pořadů. Tímto směrem by 

měl být naopak čerstvý přístup nově založeného portálu obohacující, jelikož byl 

automaticky uzpůsoben vlastnostem nových médií. Vymyká se klasickému 

sestavování vysílacích oken a zároveň disponuje možností flexibilně reagovat na 

aktuální dění.35  

Portál Mall.tv nabízí svůj obsah zdarma. Financování tedy zajišťuje čistě 

z výnosů prostřednictvím prodané reklamy. Uživatelské formy ke sledování AV 

obsahu poskytuje dvě buď jako (1) čistě neznámý návštěvník nebo s možností (2) 

registrace, která přináší své výhody. Mezi ně patří možnost odebírání pořadů, 

jejich komentování, účast v živém chatu a soutěžích, uložení videa k pozdějšímu 

sledování i jejich hodnocení. Registrovanému uživateli se bude ukazovat 

doporučený obsah a ukládat „rozkoukané“ pořady. Doplňkovou službou je ještě 

možnost sdílení obsahu prostřednictvím sociálních médií či webových stránek.  

První poskytnutý vzorek dat představuje stejně jako u iprima.cz celou škálu 

pořadů, jež byly v termínu 2.–15. 9. 2019 alespoň jednou spuštěny. V tomto 

případě se jedná celkem o 560 AV obsahů. U druhého vzorku, jenž kopíruje 

strukturu dat nahraných mediální institucí je v zastoupení 84 pořadů. Programové 

schéma v rámci Mall.tv je pojmenováno jako content category, tj. obsahová 

                                                
35 Příkladem může být akce „kultura žije“, která proběhla během koronavirové krize na jaře 2020. 
Lukáš Záhoř ji popsal slovy: „Prakticky ze dne na den jsme přestavěli celé vysílání Mall.tv, začali 
každý den vysílat živě a ve stanovený čas. Omezili jsme natáčení týdenních formátů, které 
nahradily individuální vlogy našich tvůrců“ (MediaGuru, 2020c). 
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kategorie. Jak lze odvodit ze samotného pojmenování, kategorizace zohledňuje 

více obsah nežli formu zpracování. Jedná se o tyto základní kategorie: 

I. Cestování & Dobrodružství 

II. Humor & Satira 

III. Rozhovory & Talk Show 

IV. Věda & Vzdělávání 

V. Seriály & Filmy 

VI. Vaření & Jídlo 

VII. Slow TV 

VIII. Soutěže 

Výjimku v tomto směru tvoří kategorie Slow TV, Seriály & Filmy i 

Rozhovory & Talk Show, které naopak popisují pouze formu a jejich obsah se 

proměňuje. Slow TV představuje formát, jenž přináší „nekonečné“ živé přenosy. 

Na určité místo, např. hnízdo, letiště, přístav, se umístí kamera, která staticky 

snímá stanovené dění. Další užívaným schématem programového typu je 

infotainment. Sloučení dvou anglických slov information a entertainment znamená 

předkládání informací formou zábavy. I když se do češtiny výraz nepřekládá, lze 

jej popsat jedním slovem jako infozábava (Pravdová, 2003) či zezábavňování 

(Křeček, 2013: 116). Jak již samotný název napovídá, jedná se o podávání 

informací, jež se snaží situovat do zábavné formy. Tento jev napomáhá k udržení 

pozornosti diváka, ale objektivita či vyváženost zpráv je poměrně upozaděna. 

Mezi konkrétní znaky infotainmentu patří: konfrontační tón, vyvolání napětí, 

tvorba skandálu, neuvěřitelné příběhy, vizuální efekty, hudební podkres 

(Pravdová, 2003). Způsob akvizice u obsahu Mall.tv vychází z vlastní výroby, 

Slow TV a převzatého obsahu ve formě distribuovaných filmů. Závěrem se 

zastavíme u délky pořadů, která se v případě vzorku dat Mall.tv dělí na pořady do 

20 minut v další kratší intervaly: ve variacích do 2 minut, přes úseky 2-5, 5-10 a 

10-20 minut. Mezi dalšími druhy stopáže je Slow TV, dlouhometrážní a více jak 

20 minut.  
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Analýza prvního vzorku dat 

Základní strukturu alespoň jednou spuštěných pořadů lze vidět v tabulce 4. 

Internetová televize Mall.tv pracuje s rozdělením obsahu podle různorodých 

kategorií, jež jsou kromě hlavních 8 výše stanovených dále rozdělovány i 

v podkategoriích tzv. tagů, např. jako zdraví, inspirace, společnost, politika, lidé, 

vesmír, ale v některých případech se i současně prolíná s hlavní kategorií jako 

např. věda, rady & tipy, vaření & jídlo, rozhovory & talk show. Nebude tedy 

možné jasně určit, která z kategorií převládá, jelikož se vzájemně prolínají. 

Nicméně právě tento faktor ukazuje podstatnou míru provázanosti obsahu. 

Podíváme se prvně na nejčastější kategorii Věda & vzdělání, která byla 

vyhledána ve 140 případech a rozklíčujeme, jaké další kategorie jsou zde 

zastoupeny. V 57 případech se současně jedná o kategorii Rady & tipy, z velké 

části převažují pořady Dobrou chuť?, Rozum v troubě či Ze života fotografa. První 

dva pořady jsou dále zařazené do kategorie Vaření & Jídlo a poslední do 

Technologie i Umění. Tyto kategorie jsou ale kódovány jako obsahová kategorie 

2, 3, 4 a 5. Nevidíme je tedy v tabulce 4, kde je stanovena pouze hlavní kategorie 

obsahu. Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o provázané podkategorie, které 

v rámci webové stránky rozšiřují pravděpodobnost vyhledání blízkého obsahu 

uživatelem. Ale zároveň rozmělňují obsahovou plnost první kategorie. 

Mall.tv                 
Kategorie obsahu / 
stopáž 

do 2 
min 

2-5 
min 

5-10 
min 

10-20 
min 

více než 
20 min 

dlouho
metráž
ní 

slow 
tv 

blank celkem 

Věda & Vzdělávání 12 56 46 12 7   7 140 

Vaření & Jídlo 8 63 2  22   2 97 

Rozhovory & Talk 

Show 

7 33 18 5 18   2 83 

Rady & Tipy 12 30 22 5    11 80 

Slow tv 9 3 4 1   24  41 

Humor & Satira  4 22 8    4 38 

Seriály & Filmy   9 4  17   30 

Cestování & Dobrodružství  10 13 1   3 27 

Soutěže 1    9    10 
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Automoto & Doprava 2 3  2     7 

Nevyplněné   1 2    4 7 

Celkem 51 192 134 52 57 17 24 33 560 

Tabulka 4. Korelace kategorií obsahu a stopáž pořadů alespoň jednou spuštěných v termínu 2.–15. 
9. 2019. Zdroj: Vytvořeno autorkou na základě dat poskytnutých od Mall.tv. 

 Druhou nejčastěji spuštěnou obsahovou kategorií u 97 pořadů zastupuje 

Vaření & Jídlo, ale současně se v 55 případech charakterizují v rámci 

podkategorií opět jako Rady & Tipy. Rozhovory & Talk Show v počtu 83 

vyhledání zastupují třetí nejčastější kategorii, ale ty naopak charakterizují formu a 

neupřednostňují popis obsahu. Ten je zmíněn v dalších podkategoriích, ale ve 

velmi různorodém měřítku (např. zábava, lidé, společnost, hudba, umění, reality 

show). Podobné rozřazení podkategorií můžeme sledovat i u dalších hlavních 

jednotek měření jako jsou Rady & Tipy, Slow TV, Humor & Satira či 

Seriály & Filmy. Při bližším pohledu na Cestování & Dobrodružství je naopak 

množství podkategorií mizivé. Tím pádem se jedná o jasně definovaný typ. 

Zbývající Soutěže jsou označeny tagem zábava a Automoto & Doprava není 

zařaditelné do žádných z hlavních kategorií.  

Z výše popsaného může být zřejmé, že pokus o kategorizaci je především 

chaotický. Tento jev ještě podtrhuje skutečnost, že dalším způsobem třídění AV 

obsahu ze stran mediální instituce je skrze samotné tvůrce, moderátory či herce. 

V tomto směru patří mezi největší počet alespoň jednou zhlédnutých pořadů 

s ohledem na jméno hlavního účinkujícího: kuchařka Koko – 62 spuštění, kuchař 

Roman Vaněk – 47 spuštění, moderátoři Luděk Staněk – 36 spuštění a Adela Ebel 

– 25 spuštění. Odpovědí na příznačný obsah portálu Mall.tv vyhledávaný uživateli 

by z daného období odpovídal u pořadů s tématikou Rady & Tipy 14% podíl, 

Věda & vzdělání 25 % z uvedených pořadů, u Vaření & Jídlo se jedná o 17 % a 

v neposlední řadě Rozhovory & Talk show představuje 15% podíl. Přičemž podíl 

je odvozen pouze podle hlavní kategorie a může se především u kategorie 

Rady & Tipy zkreslovat, jelikož je současně navázána na další podkategorie, jak je 

vysvětleno výše.  
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 V rámci měřené jednotky délky pořadů lze jednoznačně pozorovat důraz 

na krátké formáty. Podle tradičního dělení je krátkometrážní stopáž do 20 minut 

zastoupena v 77 %. Přesnější diferenciaci lze vidět na grafu 12. Nejčastěji se tak 

jedná o délku 5-10 minut. Dlouhometrážní formát je zastoupen pouze ve 3 %. 

Zájem o Slow TV mají uživatelé ve 4 %. 

 

Graf 12 Stopáž AV obsahu v termínu 2.–15. 9. 2019. Zdroj: Vytvořeno autorkou na základě dat 

poskytnutých od Mall.tv. 

Závěrem se v rámci prvního rozboru portálu Mall.tv zastavím krátce u 

poměru převzatého a původního obsahu. Mezi převzatý obsah se řadí filmy z 

distribuční společnosti Aerofilms a Slow TV, který je zajišťován pro portál 

agenturou TAKTIQ Communications (Matesová, 2020). Podíl z celkového 

alespoň jednou spuštěného obsahu představoval 10 %, z nichž filmový obsah 

tvořilo pouze 3 %. Tato skutečnost naznačuje, že se ze stran mediální instituce 

jedná spíše o okrajový doplňkový obsah. 
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Analýza druhého vzorku dat 

Jaké obsahové kategorie ve zvoleném dvoutýdenním bloku umístila 

internetová televize Mall.tv, můžeme vidět v tabulce 5. Z tohoto vzorku lze lépe 

nahlédnout do programové struktury podle výběru samotné mediální instituce, 

jelikož se zde zrcadlí pořady, které vycházejí z dramaturgické volby tvůrců 

AVOD portálu. Celkový výčet druhého vzorku tvoří 84 AV obsahů.  

Mall.tv         
Kategorie obsahu / 
Stopáž 

10-20 
min 

2-5 
min 

5-10 
min 

do 2 
min 

Slow 
TV 

více než 
20 min 

Celkem 

Cestování & 
Dobrodružství 

4  2 1  1 8 

Humor & Satira 5  8 1  1 15 
Nevyplněno 1      1 
Rady & Tipy  1 8 4   13 
Rozhovory & Talk 
Show 

1  2   4 7 

Seriály & Film 1      1 
Slow TV  2   4  6 
Soutěž    2  3 5 
Vaření & Jídlo 1  1 2   4 
Věda & Vzdělávání 1 14 4 1  4 24 
Celkem 14 17 25 11 4 13 84 

Tabulka 5. Korelace kategorií obsahu a stopáže AV obsahu umístěného na Mall.tv v termínu 2.–
15. 9. 2019. Zdroj: Vytvořeno autorkou na základě dat poskytnutých od Mall.tv. 

Poskytnutá data ze strany Mall.tv se z hlediska dostupných kategorií 

mírně lišila. K těmto nuancím dochází z důvodu jiného způsobu generování dat. 

První vzorek více kopíroval variantu dostupnou na webovém portále, zatímco 

druhý vzorek poskytoval i na webu nedohledatelné informace. Například byl 

místo kolonky kategorie obsahu definován obsahový typ. Ten se skládal z těchto 

kategorií: Infotainment, Vendor, Slow TV, Top tier a Vyhraj to! Jejich podíl lze 

vidět na grafu 13. Poslední dvě kategorie zastávají obsahovou kategorii soutěž. 

Slow TV je specifická kategorie stojící sama o sobě. Infotainment s největším 54% 

podílem představuje čistě českou výrobu. Vendor se 33% zastoupením zahrnuje 

z převážné většiny výrobu od sesterské slovenské verze, které v tento čas končil 

testovací režim. Druhá část obsahu skrývá spíše produktově zaměřený obsah pod 

názvem MallBoxing. Jedná se o poměrně nový formát, který se těší na platformě 
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Youtube velké oblibě. V podání Mall.tv probíhá rozbalování a zkoušení nových 

produktů pod záštitou známé osobnosti.  

 

Graf 13 Typ obsahu podle Mall.tv umístěného na portál v termínu 2.–15. 9. 2019. Zdroj: Vytvořeno 

autorkou na základě dat poskytnutých od Mall.tv. 

Chceme-li zodpovědět otázku Převládá obsah původních nebo převzatých 

pořadů? Průvodním vodítkem pro nás bude právě charakteristika obsahového typu 

u Mall.tv. Jelikož nám odkrývá způsob akvizice pořadů, jejichž složení bylo ve 

vymezeném období zajištěno z vlastní výroby, lze vypozorovat vzájemné sdílení 

obsahu se sesterským portálem na Slovensku, který nelze úplně oddělit od vlastní 

výroby. A do převzatého obsahu můžeme tím pádem zařadit pouze 7% podíl 

kategorie Slow TV, jenž vzniká na zakázku.  

Z důvodu kompatibility dat autorka doplnila z dostupných zdrojů i 

k druhému vzorku hlavní obsahovou kategorii, jejichž zastoupení ukazuje graf 14. 

Mezi nejčastěji umisťovaný obsah v 29 % patří kategorie Věda & vzdělání. 

Nicméně je vhodné podotknout, že stopáž v 71 % není delší než 5 minut. Tím 

pádem je hloubka vědeckého či vzdělávacího efektu spíše okrajová. Hlavní cíl 

spatřuje více v úloze diváka zaujmout, pobavit. Ostatně stejné stanovisko je 

možné stvrdit z výše popsaného typu obsahu, který odkrývá dramaturgickou linii 

pořadů ve formě infotainmentu. Hlavní zábavnou složku otevřeně naplňuje 

kategorie Humor & Satira v podílu 18 %. V převážné většině se jedná o pořad 

54% 33% 

7% 

4% 2% 

Typ obsahu Mall.TV 

Infotainment Vendor Slow TV Top tier Vyhraj to!  
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Události Luďka Staňka. Neformální ironické televizní zpravodajství popisuje 

aktuality ze světa. Zpracování naplňuje asi všechny body infotainmentu, např. 

silné grafické zpracování, hledání skandálů. Avšak neopomíná kritický pohled a 

to nejen směrem k tradičnímu vysílání. Šokuje a nabourává známé společenské 

mantinely. Třetí významný podíl tvoří kategorie Rady & Tipy (61 % pořad 

MallBoxing). Mezi pořady zastávající prostor uprostřed koláče obsahové kategorie 

v rozmezí 5-10 % se nacházejí Cestování & Dobrodružství, Rozhovory & Talk 

Show, Slow TV a Soutěže. Nízké zastoupení lze pozorovat u kategorií Vaření & 

Jídlo i Seriálů & Filmů. 

 

Graf 14 Podíl obsahové kategorie – programového typu AV obsahu umístěného na Mall.tv 

v termínu 2.–15. 9. 2019. Zdroj: Vytvořeno autorkou na základě dat poskytnutých od Mall.tv. 

Pohledem na třetí měřenou kategorii stopáže spatříme absenci 

dlouhometrážního formátu. Středometrážní formát je zastoupen v 15 %. Hlavní 

podíl 80 % tvoří krátkometrážní stopáž do 20 minut. Přesnější diferenciaci lze 

vidět na grafu 15. Nejčastěji se jedná o délku 5-10 minut. Specifický formát 

nonstop přenosu představuje Slow TV. Výjimku ještě tvoří pořad Noční směna 

s Adélou z kategorie Rozhovory & Talk show, který má naopak naměřenou 

čtyřhodinovou stopu.  
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Graf 14 Podíl obsahové kategorie – programového typu AV obsahu umístěného na Mall.tv 

v termínu 2.–15. 9. 2019. Zdroj: Vytvořeno autorkou na základě dat poskytnutých od Mall.tv. 

Souhrnná analýza za portál Mall.tv 

Z výše analyzovaných údajů lze vydedukovat několik pozoruhodných 

stanovisek. První vzorek dat představuje volby uživatelů portálu Mall.tv. Vytvoří 

nám představu, jaký obsah je ze stran publika na portále vyhledáván. Výsledný 

údaj pak můžeme porovnat s výběrem samotné mediální instituce a zjistit, v jaké 

korelaci se dané selekce nacházejí. Druhý vzorek přináší, řekněme, výčet 

struktury dat nahraných ve zvoleném období samotnou mediální institucí.  

Odkrytí interního pojmenování dat poskytuje bližší seznámení se způsobem, 

jak jsou pořady diferenciované ze strany mediální instituce. Z poskytnuté 

struktury dat lze usoudit, že třídění schématického programu pro zadavatele 

nehraje podstatnou roli. Obecně až na doplňkové formáty typu Slow TV, Top Tier 

– Soutěže je identifikován hlavní příznačný rys zastřešující veškerý obsah 

kategorií s názvem infotainment. Na základě této skutečnosti lze charakterizovat 

internetovou televizi Mall.tv jako prostředí poskytující informace především 

zábavnou formou. Typickými znaky infotainmentu jsou zejména konfrontace, 

napětí, skandály, „neuvěřitelné“ příběhy a je kladen důraz na vizuální efekty 

včetně hudebního doprovodu. Tímto směrem lze vnímat základní formu 

zkoumaného portálu. V dalším měřítku se podíváme blíže na obsahové zařazení. 

Z pohledu uživatelů byla nejčastěji zastoupena volba v kategorii Věda & vzdělání 

25 %, Vaření & Jídlo 17 % , Rozhovory & Talk show 15 % a Rady & Tipy 14 %. 

Jak již bylo vysvětleno v analýze prvního vzorku, obsahové kategorie se prolínají 
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a nejčastěji zvolenou variantu v rámci průřezu všech kategorií tvoří Rady & Tipy. 

Současně je vhodné zmínit, že z výše nejčastěji vybraných pořadů se v 77 % jedná 

o stopáž kratší 10 minut (do 2 minut 10 %, 2-5 minut 47 %, 5-10 minut 22 %). 

U druhého vzorku se obsah zaměřil v první řadě také na Vědu & Vzdělání 29 % a 

posléze Humor & Satira 18 % a Rady & Tipy 15 %. Z této skladby představuje 

80% podíl stopáž pod 10 minut (do 2 minut 12 %, 2-5 minut 29 %, 5-10 minut 

39 %). Z těchto výsledků lze usoudit, že uživatelé nejčastěji vyhledávají obsah 

s tematikou Věda & Vzdělání. Důraz na stejný obsah je kladen i ze strany mediální 

instituce. Jak osvětluje Mall.tv, tato kategorie přináší nové poznatky, překvapivé 

informace, inspirace a tipy ze všech možných oblastí vědy, kultury, umění. Již 

samotný popis odkrývá, opět provázanost s kategorií Rady & Tipy. Dále je možné 

vyčíst, že diváci často zpětně vyhledávají pořady o Vaření & Jídle. Podíl spuštění 

je u prvního vzorku téměř čtyřnásobný oproti kapacitě nových pořadů s touto 

tematikou. Stejný poměr vyhledávání lze pozorovat u kategorie Seriálů naopak 

dlouhometrážní film je zastoupen pouze ve výběru ze stran publika. Naopak 

v zájmu Mall.tv lze pozorovat poskytnutí většího prostoru kategorii 

Humor & Satira.  

Chceme-li výstižněji definovat příznačný obsah Mall.tv., jako primární 

podklad nám poslouží druhý vzorek dat, jenž kopíruje dramaturgický plán VOD 

portálu. V tom směru lze obecně říci, že celý obsah je charakterizován jako 

infotainment. Obsahově se pak dostává největší podíl kategoriím poskytující Rady 

& Tipy, z nichž je nejčastěji zveřejňovaná kategorie Věda & Vzdělání. Tento 

zájem byl potvrzen i podle výběru alespoň jednou spuštěného obsahu ze stran 

uživatelů. Druhé zastoupení dle výčtu dat od mediální instituce náleží 

Humoru & Satiře.  

Závěrem se podíváme ještě na přítomnost převzatého a původního obsahu. 

Z výše popsaných vzorků jsme zjistili, že portál Mall.tv pracuje se dvěma 

formáty, jež nejsou z vlastní výroby: (1) dlouhometrážní filmy, které uvádí ve 

spolupráci s distribuční firmou Aerofilms a (2) Slow TV. Výskyt těchto kategorií 

je v rámci celé nabídky portálu okrajový. Pokud bychom počítali poměr z prvního 

vzorku, jednalo by se o 7% spuštění převzatého obsahu z dostupného video 

archivu ze strany uživatelů. U druhého případu se shodou okolností jedná o stejný 
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7% podíl z výběru samotné mediální instituce. Na základě těchto dat lze tvrdit, že 

obsah vzniká v 93 % z vlastní produkce. Zároveň je vhodné zmínit, že určitá část 

je obsahově provázána se slovenskou verzí Mall.tv. Nicméně i v tomto případě se 

jedná o tutéž mediální instituci se stejným koncepčním programem.  
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4.3 Souhrn dílčích analýz a výsledků 

Všech šest výše sepsaných analýz má za cíl přiblížit, jakým způsobem se 

pracuje s mediálním obsahem v online prostředí. Z dílčích závěrů nyní určíme 

příznačnou kategorizaci zvolených AVOD portálů a na jejím základě budeme 

definovat, zdali se jedná o rozkladnou inovaci. S cílem zodpovědět stanovené 

výzkumné otázky: Naplňují zvolené VOD portály rysy rozkladné inovace 

televizního vysílání? a Je možné nalézt zobecňující faktor, jenž směřuje k využití 

internetu jakožto výkladní skříně televizního obsahu?  

 Hlavní konstrukci výzkumu tvoří výběr dat mediálními institucemi (druhý 

vzorek), ale zároveň je jejich výčet provázán s volbou pořadů ze stran publika 

(první vzorek) ve zvoleném období. První vzorek slouží spíše k obecnějšímu 

dokreslení VOD portálů, jelikož díky uživatelům odkrývá provedený výběr z 

katalogu. Z důvodu proměnlivosti se jedná o velmi komplikované měřítko, a proto 

je k němu nahlíženo okrajově. Slouží k celkovému dokreslení online AV obsahu 

s akcentem na post-diváckou praxi. Povolení inovačních proměn je v rukou 

mediálních institucí, jež určují míru etablování zaváděných změn (Winston 2003, 

Boddy 2014). Z toho důvodu jsou výzkumná data převzata přímo od 

poskytovatelů zvolených VOD portálů.  

Z výše sepsaných analýz jsme schopni definovat potřebné kategorie 

popisující charakteristiku zvolených VOD portálů. Základní jednotky měření byly 

definovány prostřednictvím třech kategorií: (1) programový typ, (2) stopáž a (3) 

způsob výroby/akvizice pořadů. Z jejich dílčích rozborů lze nalézt celou řadu 

odlišností. I přes skutečnost, že se jedná o stejnou službu v rámci definic jak 

mediálních služeb na vyžádání, tak AVOD portálů, nelze zapřít jejich rozdílný 

původ. IPrima.cz uveřejňuje online klasické pořady přebírané z televizního 

vysílání. Typický AV obsah ve zvoleném období představoval z poloviny 

středometrážní pořad, jehož nejčastější programový typ byl vícedílný dramatický 

pořad, dokumentární pořad a zábavní pořad. Větší prostor (37%) byl věnován i 

dlouhometrážním AV obsahům, ale krátkometrážní měly zastoupení spíše 

okrajové (12%). Dvoutýdenní výsek online programu tvořený portálem obsahoval 



   

 

103 

  

65 % převzatého obsahu. Nicméně převzatý obsah není umisťován na web trvale 

oproti vlastní tvorbě, a proto se postupem času zvětšuje podíl vlastního obsahu.  

Na základě tohoto zjištění lze najít určitý neměnný charakter, který lze 

označit za typický pro práci s AV obsahem online. VOD služby jsou po uplynutí 

zaplacených autorských práv nuceny převzaté pořady stáhnout z nabídky. 

Dostáváme se k odpovědi na druhou výzkumnou otázku: Je možné nalézt 

zobecňující faktor, jenž směřuje k využití internetu jakožto výkladní skříně 

televizního obsahu? I přes převládající zájem publikovat převzatý obsah ze strany 

iprima.cz je konečný katalog dostupný online z drtivé většiny tvořen vlastní 

výrobou. A zobecňujícím faktorem je skutečnost, že samotní tvůrci jsou majitelé 

AV obsahu natrvalo. Nastupující problém přichází v momentě, kdy budou chtít 

všichni producenti zároveň svůj obsah distribuovat. V tomto směru se tříští 

nabídka katalogu na úkor uživatelů, jelikož vzrůstá počet VOD portálů.36  

U portálu Mall.tv můžeme tento trend pozorovat od začátku, jelikož 

sestavuje v drtivé většině (93%) programovou nabídku z vlastního obsahu. 

V tomto směru lze pozorovat inovativní přístup k jednoduššímu zajišťování práv. 

Cílem je obsah vlastnit téměř kompletně. Dokonce celá zbývající část převzaté 

akvizice byla ve stanoveném dvoutýdenním bloku tvořena specifickým 

programovým typem Slow TV, jehož zajímavé části taktéž v nabídce zůstávají. 

V daném období se tudíž jednalo o 100% zastoupení pořadů vlastního obsahu. 

Okrajové zpestření tvoří distribuční filmy, jediné zastoupení z děl převzatých. Ze 

stanovených kategorií lze dále vypozorovat, že typický pořad Mall.tv se sestává z 

krátkometrážní stopáže, programového formátu infotainment, jenž se dále 

specializuje na Vědu & Vzdělání, Humor & Satira a Rady & Tipy, přičemž délka 

krátkometrážní stopáže se rozděluje detailněji. Nejčastější stopáží je konkrétně 

pořad v rozmezí 5-10 minut a 2-5 minut. Jedná se o časový slot, který se u 

lineárního vysílání a tedy ani portálu iPrima.cz takřka nevyskytuje. Zastoupen je 

pouze v rámci dětských pořadů.  

                                                
36 V hudebním průmyslu byl tento rozdělující faktor zastoupen aplikací Spotify, která komplexně 

zastřešuje problematiku autorských práv. 
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Na základě zmíněných shrnujících kategorií lze vypozorovat, že fenomén 

odlišné stavby programové nabídky je patrný na datech z internetové televize 

Mall.tv již na první pohled, což nám pomůže zodpovědět hlavní výzkumnou 

otázku: Naplňují zvolené VOD portály rysy rozkladné inovace televizního 

vysílání? Můžeme vidět, že u Mall.tv jsou známé hranice roztříštěny. Obecný 

úzus práce s AV obsahem v online prostředí není ukotven, kopíruje vlastnosti 

svého prostředí, jelikož formáty naplňují proměňující potenciál internetu. 

Obsahové kategorie jsou vzájemně provázány a těžko samostatněji definovatelné. 

Pořady vznikají ve velmi odlišných stopážích od délky do 2 minut po 4 h či 

dokonce nonstop živé vysílání, které není příznačné pro televizní formáty. 

Hlavním rysem pořadů je nízká časová náročnost s klíčovou náplní informovat 

zábavným způsobem. Svou roli hraje i z hlediska původu obsahu, který je z 99 % 

vlastní výroby. V programovém schématu se objevují nové formáty vycházející 

více z prostředí internetu jako například Slow TV či Unboxing videa. V tomto 

směru lze programovou nabídku portálu Mall.tv charakterizovat jako příklad 

rozkladné inovace. Toto stanovisko lze aplikovat i z ekonomického pohledu, 

jelikož byl portál založen e-commerce firmou. Prodej produktů je jednoduše a 

přímočaře provázán s existencí VOD portálu, jenž nabízí prostřednictvím AV 

obsahu vyráběného přímo pod vlastní záštitou.  

Naopak u portálu iprima.cz nelze zapřít původ z televizního prostředí. 

V tomto směru jej lze charakterizovat jako inkrementální inovaci. iPrima.cz 

využívá web jako doplňkovou službu k lineárnímu vysílání. Portál disponuje 

plnoformátovým katalogem. Oproti Mall.tv poskytuje i zpravodajské relace a 

dětské pořady. Nicméně nevytváří pořady určené přímo ke konzumaci jen v rámci 

webového rozhraní, což je patrné u Mall.tv. Mezi nejčastějším formátem 

iprima.cz se objevuje středometrážní stopáž a i přes široké možnosti 

škálovatelnosti internetového prostředí si uchovává vlastní televizní ráz. Tento 

krok lze podle Christensena (2018) definovat také jako strategii hybridního 

vývoje, kdy se kombinují prvky vznikající inovace. Tento segment je patrný 

především z důvodu rozdílných ekonomických modelů nabízených 

prostřednictvím portálu iprima.cz (AVOD, SVOD i TVOD – videotéka). 
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Dosavadní pozorování zvolených portálů z pohledu AVOD nabídky by 

zajisté uvítalo doplnění kvalitativního výzkumu. Tento krok již není v kapacitě 

předložené práce. Ale mohl by být proveden například formou rozhovorů 

s programovým oddělením. Strategické uvažování v online prostředí mediálních 

institucí by detailněji dokreslily představené výsledky. Zároveň by bylo možné 

zaměřit se na vývoj i v průběhu většího časového úseku. Vhodné dotazy by mohly 

být orientovány směrem k podobě rozvoje portálů do budoucna, čímž by se 

otevřelo téma vizí s hledáním případného inovativního charakteru či obecněji 

jejich cílů.  
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Závěr 

Předložená diplomová práce poskytuje vhled do nestálého a vyvíjejícího se 

odvětví distribuce televizních obsahů skrze technologie digitalizace a internetu. 

Cílem je popsat dosavadní vývoj televize ve smyslu odklonění se od lineárního 

vysílání. Závěrem práce se autorka snaží propojit úvodní teoretická stanoviska 

zabývající se pochopením procesu změny s výsledky kvantitativního výzkumu 

VOD portálů.  

Digitalizace představuje první fázi vstupu do komplexní nabídky televizních 

služeb, jež narušily původní klasické pojetí masového vizuálního média, 

modlu  obývacích pokojů. Její vlastnosti jsou průvodním statusem nových médií, 

které si bez přístupu k internetu mohou udržet jisté mantinely. Tendence 

digitálního prostředí přehledně v osmi bodech strukturoval Karol Jakubowicz 

(2013: 16-21). Pro celistvost stručné připomenutí: dematerizace, zpřístupnění 

archivu (prvně na úložných discích CD, DVD, exterení paměť), lineární a 

nelineární model (videorekordér, magnetofon), personalizace, individualizace, 

uživatel novinářem (obsah tvořený uživatelem) a poslední dva znaky už jsou více 

provázany i s internetovou plaformou, jelikož k jejich naplnění potřebuje 

distribuční kanál. Jedná se o deinstitucionalizaci a deintermediaci (blogy, vlogy, 

podcasty) a v neposlední řadě je zahrnut crowdsourcing (wikipedie, youtube.cz). 

Tento soupis přibližuje základ, v jakých směrech lze rozvíjet digitalizované 

formáty. V centru zájmu předložené práce stojí televize. Její podoby byly sice 

více či méně ovlivňovány již v průběhu digitalizace, která přinesla širší možnost 

výběru jak ze stran kapacity množství kanálů, tak i z hlediska kvality obrazu i 

zvuku. Nicméně intenzivní modifikace televizního prostředí přichází v kombinaci 

s internetovou sítí. Její adaptabilita za pomocí vývoje komunikačních technologií 

přináší komplexně provázané způsoby distribuce AV obsahů společně 

s odpoutáním konzumace televizního média od místa, času i druhu přístroje.  

Internetové médium je sice postaveno na zmíněných digitálních 

vlastnostech, ale současně disponuje otevřenějším prostorem ke změně. Tato 

rozkladná forma masových médií je způsobena několika aspekty: vznikem 
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společné technologie zajišťující jednoduchý příjem obsahu, snížení distribučních 

nákladů, jiné vzorce způsobu konzumace médií (post-televizní praxe), narušení 

výhod v rámci časových slotů, výraznější oddělení reklamního a redakčního 

obsahu, přímé spojení inzerenta s konzumentem a slabší hranicí mezi redakcí, 

inzerentem a šířeným obsahem (Sparks 2002, cit. podle Fortunatiová 2005: 38). 

Výčet těchto proměn má společný charakter, jež spočívá v upřednostnění 

individuálního přístupu.  

Mediamorfóza, výstižně definovaný název proměny médií Rogera Fidlera, 

konstatuje, že v průběhu etablování nových médií nedochází k mizení původních 

forem, nýbrž dochází k jejich adaptaci. Vysvětlení tkví ve vzájemné propojenosti 

struktury komunikace vztahem třech principů koevoluci, konvergenci a v podobě 

těžko uchopitelného ustanovení komplexnosti (1997: 24-28). Internet přinesl 

širokou míru provázání těchto principů k přizpůsobení nového mediálního 

produktu. Jak transformoval rozvoj televizního média lze klasifikovat z hlediska 

technické konvergence na: 

(1) Poskytovanou službu IPTV – šíření televizního vysílání, čímž 

nabízí nový způsob k dosavadnímu šíření signálu pozemskou, 

kabelovou či satelitní formou (O2TV, sledovani.tv, lepsi.tv). Zde 

lze distribuovat i OTT služby; 

(2) Nabídku skrze webové rozhraní ve formě OTT – rozvoj 

distribučních mediálních služeb na vyžádání šířených 

prostřednictvím internetu do jakéhokoliv kompatibilního přístroje 

s dostupným online připojením. Existuje v několika 

ekonomických modelech AVOD, SVOD a TVOD portály 

(Netflix, HBOgo, iprima.cz, Mall.tv, ivysilani.cz, Voyo.cz, 

Aerovod.cz, DAFilms.cz). Nebo jako platformy poskytující 

decentralizovaný způsob šíření AV obsahu (Youtube.cz, 

videacesky.cz); 

(3) Hybridní služby – rozvíjejí dosavadní možnosti médií směrem 

k internetovému protokolu jako například HbbTV a Smart TV.  
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(2) VOD portály jsou podle zákona České republiky definovány jako 

Audiovizuální mediální služby na vyžádání. Jejich hlavním znakem byla určení 

existence redakční odpovědnosti za nabízený katalog pořadů s cílem poskytovat 

jej veřejnosti za účelem informování, zábavy či vzdělání. Uživatel si individuálně 

z dostupného katalogu pořad sám vybírá. Jejich regulace je vykonávána řadou 

institucí. V současnosti probíhají úpravy z hlediska evropské strategie Jednotného 

digitálního trhu. Mezi hlavními faktory proměn je směřování ke striktnějšímu 

vedení náplně obsahu. Za účelem přiblížit se více předpisům, jež mají televizní 

vysílatelé s licencí. 

Jaký je stav využívání doplňkových nelineárních služeb na území České 

republiky? Návyk sledování (3) hybridních televizních služeb a odebírání IPTV 

(1) se postupně etabluje. Nárůst ze stran propojení internetového a televizního 

prostředí má vzrůstající tendenci. IPTV odebíralo v roce 2019 10% domácností, 

jedná se o trojnásobek oproti roku 2015. A podle výzkumu pro RRTV z roku 2018 

disponuje televizorem Smart téměř polovina domácností s připojením k internetu, 

přičemž HbbTV využívá polovina majitelů Smart TV, což představuje 27 % 

z celkové zkoumané populace. Nicméně i přes vlastnění televizorů s přístupem 

k internetu stále převládá v 75 % zájem o lineární vysílání. A zároveň 6 % (3% 

z celého vzroku) z nich klasické vysílání nesleduje. Lze předpokládat, že z důvodu 

přechodu na DVB-T2 během roku 2020 bude televizorů s připojením k internetu 

přibývat, jelikož zákazníci s pozemním vysíláním si musejí zajistit modernější 

přístroje k příjmu druhé vlny digitálního vysílání. Tendence spojené se 

snižováním sledování lineárního vysílání ze stran diváků tak budou z velké 

pravděpodobnosti přibývat. 

Jednou z možností jak nahlížet na proměnu televizní podoby je 

prostřednictvím programového katalogu. S ohledem na inovaci, jakožto proměnu 

formy nabízeného obsahu, lze pozorovat na základě výsledků komparativní 

analýzy mapující  online prostředí VOD portálů. Výběr stanovil dvě různá 

ohniska vzniku, která pramenila z původu jejich založení. (1) iprima.cz byla 

zvolena jakožto internetový portál vycházející z područí klasické televizní 

společnosti a (2) Mall.tv se objevil na trhu v roli nového subjektu VOD portálu. 

Za zmínku stojí skutečnost, že i přes plnoformátovou náplň iprima.cz 



   

 

109 

  

s průběžným vysokým zastoupením převzatých pořadů dominuje po uplynutí 

zajištěných práv převážně obsah z vlastní výroby. Mall.tv obstarává tvorbu z 

vlastní produkce již od počátku. Internetové AVOD portály tak zastávají pozici 

video archivů s jejich vlastním obsahem. Z hlediska nabízeného schématu 

poskytuje iprima.cz širší programovou diverzitu v klasičtějším středometrážním 

formátu. Naopak Mall.tv vyvíjí uzpůsobený obsah nestálému internetovému 

prostředí, jelikož se vyznačuje téměř v plném rozsahu krátkometrážními pořady 

s obecně aplikovatelnou programovou náplní v podobě infotainmentu. 

A představuje i netradiční formáty typu Unboxing, Slow TV či krátkometrážní web 

seriály. V tomto směru lze u Mall.tv pozorovat inovativní prvky v rámci proměny 

nabízeného programu. 

Možností, z jakých úhlů zkoumat proměnu hranic televize, je celá řada. 

Předkládaná práce na ni nahlíží především z hlediska průmyslového. Jak jej 

specifikuje Reifová (2004) jako mediální odvětví, jež se věnuje produkci a 

distribuci obsahu. V teoretické části práce definovaný pojem kreativní destrukce 

(Schumpeter) hovoří o implementaci inovace s následkem narušení hospodářské 

rovnováhy a zničení dosavadních struktur. Blížší aplikaci i pro rámec mediálního 

odvětví přináší Christensen s rozkladnou technologií, jejíž existenci je poměrně 

těžké předvídat a je závislá i na strategickém rozhodování firmy. Ve většině 

případech se pak jedná o inovaci inkrementální, jež zastává udržovací tendence. 

Podle Christensena je technologie chápána jako infrastruktura, která má za cíl 

přínos nových obchodních modelů. Podíváme-li se na zkoumané konkrétní 

portály, lze soudit, že v případě Mall.tv se jedná z hlediska struktury firmy o 

rozkladnou inovaci, jelikož byl narušen původ obchodního modelu. Vznikem 

internetové televize si firma obstarala novou formu získávání zákazníků skrze AV 

obsahy, které zároveň nechává sama vyrábět. Naopak portál iprima.cz zastupuje 

inkrementální inovaci, jelikož její existence tkví v zajištění doplňkové služby. 

Avšak z hlediska dostupných ekonomických modelů, jež rozvíjejí způsob, jakým 

lze obsah portálu přijímat, zmiňuje Christensen (2018) taktéž hybridní vývoj 

zboží, který portál iprima.cz naplňuje implementací různých typů přihlášení na 

svém portále. 
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Tento závěr dokresluje hlavní rámec celého textu, který již ze samotného 

názvu Digitalizace a internet – rozkladné technologie televizního vysílání 

podmiňoval rozkladné tendence televiznímu vysílání. Avšak tento fenomén se 

ukázal jako plošně neaplikovatelný. Probíhající proměnu televizního vysílání je 

nutno posuzovat na základě okolností konkrétního mediálního produktu. Nelze jej 

tedy generalizovat celoplošně, a současně by se měl uplatnit aspekt vycházející ze 

stanovení případného narušení ekonomického modelu. 
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Summary 

This diploma thesis provides an insight into developing the television 

distribution industry. Its core changes are represented by technologies as 

digitalization and the Internet. The main aim describes the evolving process of 

television media and tracking the deflection of linear broadcasting. In the end, the 

author's efforts are to apply theoretical solutions towards understanding 

innovation processes to reveal how they belongs to the results of quantitative 

research of VOD portals.  

Digitalization brings the first phase of entering into complex offers of 

television services. These steps disrupt the original concept of the mass television 

medium. Inherent characteristics of digitalization are an anchor to new media, 

which can preserve certain limits without access to the Internet. These limits have 

an applicable sorting structure put together by Karol Jakubowicz in eight points. 

To explicate his point of view, I will shortly recapitulate: dematerialization, 

access to archives (CDs, DVDs, external storage), linear and nonlinear models 

(video recorder, tape recorder), personalization, individualization, and consumer 

as a journalist (user-generated content). The two last characters are linked to 

Internet access, as they need a distribution platform to be realized. These 

characters are deinstitutionalization and disintermediation (blogs, vlogs, podcasts) 

as well as crowdsourcing (Wikipedia, youtube.cz). This listing outlines the basis 

in which digitized formats can be developed. Although televisions formats were 

more or less influenced by the digitization, this process brought a wider choice of 

channels through major capacity and also accelerated the quality of video and 

sound. However, the intense modification of the television environment comes in 

combination with the Internet. Its adaptability thanks to the development of 

communication technologies had built complexly linked ways of distribution of 

audiovisual content, resulting in the disruption of the consumption of television 

media from a place, time, and type of device. 

Although, the online network is structured by digital characteristics, its 

nature provides open space for easy transformation of objects and their 

distribution. This brings the disruption format of mass media, which is caused by 



   

 

112 

  

several aspects: a common delivery technology, reduced distribution costs, altered 

patterns of consumption, erosion of advantages of place, removal of advantages of 

time, competition for revenue streams, disaggregation of editorial and advertising, 

direct relations between advertisers and consumers, weakened boundaries between 

editorial, advertising, and transactional material. (Sparks 2002, IN: Fortunati 

2005: 38). All these points bring individualization to the center of acting.	

Mediamorphosis, as defined by Roger Fidler, describes the process of 

media. It pronounces that media in their original forms must change in response to 

the emergence of a new medium. The explanation derives from three concepts – 

coevolution, convergence, and complexity (1997: 24). These concepts are closely 

connected also to the development of Internet technologies. We can see this 

transformation of television media in terms of technology convergence to: 

(1) Provide IPTV services – the distribution of television 

broadcasting, which enhances the current distribution of the signal 

in terrestrial, cable and satellite form (O2TV, sledovani.tv, 

lepsi.tv). OTT services can also be distributed in this way; 

(2) Offer an OTT service mostly through a web interface – the 

expansion of on-demand portals (Netflix, HBOgo, iprima.cz, 

Mall.TV, ivysilani.cz, Voyo.cz, Aerovod.cz, DAFilms.cz) and 

platforms (Youtube.cz, videacesky.cz). It exists in several 

economic models, including AVOD, SVOD, and TVOD; 

(3) Hybrid services – the development of existing television 

possibilities closer to the Internet protocol such as HbbTV and 

Smart TV. 

(2) VOD portals are defined by the law of the Czech Republic as 

Audiovisual media services on demand. Their main feature was determined by the 

existence of the program catalog, which is under editorial responsibility. Its aim 

provides information, entertainment, or educational shows to the public. Users 

individually select the program from the available catalog. Their regulation is 
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formed by several institutions. Adjustments are currently being made to the 

European Digital Single Market Strategy. The main changes are to focus on 

stricter content borders, and to try approaching rules required for licensed 

television broadcasters. 

In which form is Czech public use to utilize nonlinear television services? 

The habit of watching (3) hybrid television forms and paid subscription (1) IPTV 

services are slowly growing. The connection of the Internet and television 

environment has increasing tendency. IPTV was consumed by 10 % of 

households in 2019, which is three times more than in 2015. According to 

research for RRTV from 2018, almost half the households with an Internet 

connection own a Smart TV. HbbTV is used by half of Smart TV owners, which 

represents 27 % of the total surveyed population. However, despite having TVs 

with Internet access, 75 % prevail continue with linear broadcasting. At the same 

time, 6 % of Smart TV owners (3% of the total survey population) do not watch 

this classic broadcast. There is a logical requirement that the number of 

households with connected TV will be increased. The main purpose is to 

transition to DVB-T2 in 2020. Consumers need to upgrade their TV sets by 

compatibility devices.  

One possibility to focus on audiovisual content was settled by its form. 

Results from the quantitative comparative analysis will be presented shortly, but 

before summarizing these results, it is necessary to explain a correlation between 

two VOD portals which stream from a different type of original establishment: (1) 

iprima.cz was chosen as an outgoing portal under the control of traditional 

television company and (2) Mall.tv appeared on the market in the role of a new 

project. It is worth mentioning the fact that despite the full-format content of 

iprima.cz with a continuously high representation of non-original shows, this 

portal now maintains mostly shows made by original production because of the 

expiration of the secured copyrights. Mall.tv has been heading in this direction 

from the very beginning. Internet AVOD portals thus occupy the position of video 

archives of their own production. In terms of the offered scheme, iprima.cz 

provides wider program diversity in a more classic medium-length format. On the 

contrary, Mall.tv develops special content adapted to an unstable Internet 
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environment, as it is characterized almost entirely by short programs with 

generally applicable program content in the main form of infotainment. It also 

presents non-traditional formats such as Unboxing, Slow TV or short web series. 

In this respect, innovative elements can be observed at Mall.tv as part of the 

transformation of the offered catalog. These innovation parameters complement 

the portal’s next results. 

There are other possibilities for examining the evolving process of 

television. This thesis considers above all from industry position specified by 

Reifová (2004) as the media sector, which is dedicated to production and 

distribution. The concept of creative destruction (Schumpeter, 2000) defined in 

the theoretical part deals with the implementation of innovation that leads to 

disruption of economic balance and destruction of the last (existing) structure. 

Christensen as disruptive technology introduced a closer application for the media 

industry. Its existence is relatively difficult to predict and is conditional to the 

strategic decision-making of a company. More typical is setting up incremental 

innovation, which stands for sustaining tendency. According to Christensen, 

technology means infrastructure that aims to involve new business models. If we 

look to researched VOD portals, it can be concluded that Mall.TV is representing 

disruptive innovation. The establishment of this portal creates a new business 

model because it was originally an e-commerce shop. It changed a way of gaining 

(acquiring) consumers by references seen in audiovisual content. Otherwise VOD 

iprima.cz represents incremental innovation. Its existence was set up to 

supplement traditional television broadcasting. However, Christensen (2018) 

defines hybrid offerings that combine features of an emerging innovation with 

existing offerings to create something novel. This conclusion illustrates the main 

framework of this diploma thesis. Its representation is seen from the title 

Digitalization and Internet – Disruptive technologies of Television Broadcasting. 

In the end, this thesis proves that disruptive forms are generally inapplicable. It is 

necessary first to approach the foundation and economic model of a transformed 

television product. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Technické zakotvení 

Předložený výčet technických parametrů slouží k bližšímu seznámení 

s variabilitou způsobů příjmu televizního obsahu. Technické okénko bylo 

zařazeno do příloh z důvodu odlehčení hlavního textu, ale je vnímáno jako 

důležitý prvek k vykreslení probíhajících změn na poli televizního vysílání.  

Představené cesty zmiňují nejčastěji volený výběr, nikoliv veškeré dostupné 

prostředky. Diváci mají zároveň možnost představené přístroje či aplikace a jejich 

dostupné služby příhodně kombinovat.  

Na technické zázemí televizního vysílání spojeného s rozvojem digitálního 

signálu je nahlíženo z hlediska 3 skupin. (1) Způsob šíření TV signálu představuje 

technologii, jakým způsobem je přenos videa zajištěn. (2) Přijímače 

televizního/AV obsahu ukazují rozvětvené možnosti technického zázemí 

televizního přijímače. (3) Skupina Obraz a zvuk popisuje, jaké proměny se udály 

v rámci kvality přenosu samotného digitálně distribuovaného obsahu.  

1/ Způsob šíření TV signálu 

Televizní obsah, jeho obrazový a zvukový signál byl převeden do 

digitálního formátu a spolu s přidruženými službami (Teletex, …) je přenášen 

společným datovým tokem v podobě jednoho balíku tzv. multiplexu. Informace v 

datovém toku jsou sloučené a redukované. (Legíň) Digitální vysílání – DVB  

(Digital Video Broadcasting) se dále klasifikuje podle způsobu šíření signálu na: 

DVB–S / Satelitní/družicové vysílání (satelit), 

DVB–T / Terestriální – pozemní vysílání (terestrial), 

DVB–C / Kabelové vysílání (cable), 

DVB–H / Mobilní zařízení (handheld). 
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Rozvoj internetové kapacity po roce 2005 přináší možnost šíření AV 

obsahu přes internetový protokol zkráceně nazýván jako IPTV. Ideální množství 

přenosu dat pro sledování internetové televize je připojení s minimální 

propustností alespoň 5 Mb/s. Čím vyšším rychlostním připojením klient 

disponuje, tím může mít kvalitněji zobrazovaný obsah. Podle rychlosti připojení 

jsou distribuovány AV formáty v SD, HD i Full HD kvalitě (Kvalitní internet, 

2017) 

Digitální televizní obsah je komprimovaný pomocí formátu MPEG-2 

(Moving Picture Experts Group) v rámci první vlny digitalizace DVB-T a jako 

HEVC (High Efficiency Video Coding) u druhé vlny DVB-T2. Data jsou posílána 

v Multiplexu, vysílací síti, která zajišťuje kvantitativnější využití vysílacího 

spektra. Jeden multiplex v rámci DVB-T umožňoval šířit až 8 TV kanálů ve 

standartním rozlišení obrazu (SD). Po druhé vlně digitalizace se tato kapacita 

téměř zdvojnásobí (Svoboda, 2018). 

 

2/ Přijímače televizního/AV obsahu 

Televize/televizor/televizní přijímač – zařízení pro příjem vysokofrekvenčního 

televizního obrazového a zvukového signálu, který je zpravidla přenášen 

koaxiálním kabelem z laděné antény nebo satelitního přijímače. Pro zobrazení AV 

obsahu je zapotřebí přijímač nebo anténa.  

Ruku v ruce se zavedením digitálního a internetového TV vysílání se objevila celá 

paleta přídavných zařízení, aplikací či televizních přístrojů. Pro lepší orientaci 

v nabídcce poskytovaných způsobů jak přijímat signál jsou níže uvedeny častější 

volby: 

Set-top-box – přidavné dekódovací zařízení, jež umožňuje příjem digitální TV 

vysílání jak pro pozemské, kabelové, tak satelitní signál. 
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iDTV – integrovaný digitální turner (místo Set-top boxu – přijímač již v 

televizoru). 

Smart TV37– přijímač s interaktivními doplňkovými služby (přes SmartHub lze 

stahovat aplikace jako např. VOD portály, předpověď počasí, Fitness, Kids, 

FamilyStory apod). Musí být připojen k vysokorychlostnímu připojení. Televizi je 

možné ovládat hlasem či gesty.  

Google Chromecast, MiraCast – malé přídavné zařízení, jež se připojí přes vstup 

HDMI do TV a propojí ji s internetovými službami. Zařízení obdrží, např. 

z mobilního telefonu, instrukce napojeném ve stejné síti, co a jak má z internetu 

přehrát. Ten se následně spustí již nezávisle na mobilu či tabletu. Přehrávaný 

internetový obsah nezatěžuje lokální síť, ani neprochází dalším bezdrátovým 

zařízením.  

AppleTV – přídavné zařízení, jež umožňuje spustit audio, video, foto a jiné 

aplikace. Zároveň umožňuje zrcadlit obrazovku z jiných zařízení na obrazovku 

TV. Z hlediska příjmu TV signálu umí dekódovat pouze IPTV příjem, a to jen v 

případě, pokud poskytovatel IPTV a OTT řešení vyvinul aplikaci pro AppleTV 

(Čermák, 2020). Mezi ně patří např. kuki.tv, sledovani.tv, digi.tv, HBO GO či 

půjčování filmů v iTunes, případně prostřednictvím aplikace AppleTV včetně 

jejich původního obsahu. Disponuje vysokou kvalitou rozlišení.  

HbbTV – Technologie zabudovaná buď v TV nebo v STB, jež umožňuje přístup k 

aplikacím – VOD portály, počasí, sněhové zpravodajství, oheň v krbu, autoškolu, 

skype apod. Může se ovládat ovladačem – spouští se červeným tlačítkem. Lze 

hovořit o propojení televizních signálů a internetového prostředí (Herwig, 2014). 

 

                                                
37 Smart TV disponuje operačním systémem (OS) a ten je zpravidla postavený na Linuxu nebo 

freeBSD. Příklady OS a různých výrobců: Android TV – Philips, Sony, Tizen OS – Samsung, 

Web OS – LG. 
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3/ Obraz a zvuk 

DVB umožnilo lepší technické parametry pro širokoúhlé obrazovky, 

ostřejší obraz, sytější barvy. Výhoda spočívá zejména v hustější síti bodů, z nichž 

se skládá televizní obraz. Zatímco běžný SD obraz tvoří maximálně 720 svislých 

sloupců a 576 vodorovných řádků, u HDTV to je nejčastěji 1280×720 a pro Full 

HD 1920×1080 v širokoúhlem poměru stran 16:9 jako u filmů. Taková kvalita si 

logicky žádá i výkonnější přijímače. Formát 2K disponuje rozlišením 2048×1080 

a UltraHD též známé jako 4K 3840×2160.  

Digitální vysílání přineslo díky vícekanálovému přenosu schopnost 

poskytnout více formátů zvuku, jelikož neexistuje standard elektronické konverze 

signálu z vyšší verze na nižší přímo v divákově zařízení a současně má každý 

divák jinak kvalitní přístroje pro jeho příjem. Musí se tedy zajistit i přenos starších 

zvukových formátů jako je monofonní (vychází z jednoho místa) či stereofonního, 

dvoustupňový běžně dostupný zvuk od roku 2013. Po zavedení vysílání DVB je 

favoritem  prostorový zvuk Dolbi Digital 5.1 nebo 5.0.  

Pojem digitální kvalita je diskutabilní. Provozovatel disponuje možností 

vybrat si stupeň komprese pro obraz a zvuk svého programu. Obecně platí čím 

nižší míra komprese, tím lepší kvalita obrazu a zvuku. Ale s tím souvisí potřeba 

většího datového toku. A jelikož za každý vysílaný bit platí televizní stanice 

distribuční společnosti, je nastavení míry komprese vždy kompromisem mezi 

finančními náklady a kvalitou programu (Digitalni televize, 2020). 


