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Abstrakt 

 Bakalářská práce s názvem Konvergence médií, služby SVOD a jejich využití se věnuje 

procesu konvergence médií, který dal základ vzniku nových služeb. Konvergence neustále probíhá 

a tempo se zrychluje. Vznikají nová zařízení a rozšiřují se funkce. Styl využívání médií se mění. To 

je jedním z důvodů, proč vznikla tato práce. Má za cíl vysvětlit sbližování médií a ukázat aktuální 

využití nových služeb. Mezi ně patří i služby SVOD, na které se práce zaměřuje. Popisuje 

jednotlivé typy konvergence, změny v procesu přijímání mediálního obsahu, konvergentní a 

participativní kulturu. Představuje typy služeb VOD, jejich vlastnosti a nejznámější zástupce. 

Zajímá se o vznik a nabídku světově známých služeb SVOD, které jsou dostupné v České 

republice. Uvádí také nové služby, které k nám teprve putují. V praktické části je pomocí 

dotazníkového šetření zkoumáno využití služeb na vyžádání. V počátku této části jsou položeny tři 

výzkumné otázky. Dotazník se zajímá především o využití placených služeb na vyžádání (SVOD). 

Také zkoumá jak, kdy a jakým způsobem jsou služby používány. Zjišťuje, jaký je pohled uživatelů 

na kulturní sounáležitost, která je v poslední době diskutována. Naráží na vliv služeb na jedince a 

okolí a na závislost na streamovacích službách. Ke vzniku této práce byla využita odborná 

literatura. Čerpáno bylo i z internetových zdrojů, které jsou stěžejní pro vysvětlení služeb na 

vyžádání a prozkoumání nabídky v České republice. 



Abstract 

 The bachelor's thesis titled Convergence of media, SVOD services and their usage deals 

with the process of media convergence, which provided the basis for the emergence of new 

services. Convergence is ongoing and the pace is accelerating. New devices and functions are 

emerging. The style of media use is constantly changing. That is one of the reasons why this work 

was created. It aims to explain the convergence of the media and show the current use of new 

services. These include SVOD services, which the work focuses on. It describes individual types of 

convergence, changes in the process of receiving media content, convergent and participatory 

culture. It presents the types of VOD services, their features and the best-known representatives. It 

is interested in the origin, offer and features of the world-famous SVOD services that are available 

in the Czech Republic. It also introduces new services that are just coming to us. In the practical 

part, the use of on-demand services is examined using a questionnaire survey. At the beginning of 

this section, three research questions are asked. The research is mainly interested in the use of paid 

services on demand (SVOD). It also examines how, when and how services are used. It finds out 

what is the view of users on cultural belonging, which is recently discussed. It encounters the 

impact of services on individuals and the environment and dependence on streaming services. 

Professional literature was used to create this work. It was also drawn from Internet sources, which 

were crucial for explaining on-demand services and examining the offer in the Czech Republic. 
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Úvod 

 Konvergence médií zapříčinila vznik služeb SVOD, které jsou využívány čím dál více. 

Začalo to technologickým posunem a vznikem digitálních síťových médií. V důsledku toho se 

mediální obsah začal šířit jiným způsobem a role podavatele a příjemce se změnily. Díky sbližování 

médií si lidé mohou ve svém volném čase užívat široký výběr pořadů, který je jim nabízen kdykoliv 

a kdykoliv. Stačí mít připojení k internetu a zaplatit jednorázový měsíční poplatek. V České 

republice není téma používání služeb SVOD tolik prozkoumané. Především z toho důvodu se na to 

v mé práci zaměřím.  

 Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V teoretické části představím konvergenci médií, která 

hraje důležitou roli ve vzniku služeb VOD. Popíši základní typy konvergence a pokusím se 

vysvětlit, jaký má vliv sbližování médií na život lidí. Představím také konvergentní a participativní 

kulturu, která procesem konvergence vznikla. Vysvětlím jednotlivé druhy služeb VOD. Podrobněji 

se zaměřím na služby SVOD, které jsou v České republice nejznámější. Porovnám jejich vlastnosti, 

pozitiva a negativa, které mohou ovlivnit výběr. V praktické části budu vyhodnocovat data, která 

získám prostřednictvím internetového dotazníku. Budu se snažit odpovědět na výzkumné otázky, 

které si před zrealizováním dotazníku určím. 

 Kladu si za cíl zjistit, jaké je povědomí o službách SVOD. Zda jsou služby hojně využívány. 

Jak a které služby SVOD jsou používány nejvíce. Co je považováno za největší pozitiva. Zaměřím 

se na vliv a jejich dopad na život respondentů. Vše se budu snažit vysvětlit pomocí jevů 

konvergence médií. 

Odchýlení od tezí 

 Při zpracování bakalářské práce došlo k několika odlišnostem od předem vypracovaných 

tezí. Cíl, který jsem si zvolila byl příliš obsáhlý a nemohla jsem dostatečně pokrýt všechna zvolená 

témata. Z toho důvodu jsem cíle zúžila a hlouběji se zaměřila na konvergenci médií a streamovací 

služby. Nezabývala jsem se konzumací mediální zábavy koncem 20. století a porovnáním se 

současností. Z toho důvodu se mírně změnila i struktura práce. Nezahrnula jsem kapitoly, které se 

zabývaly definicí a historií konzumace mediální zábavy. Používáním streamovacích služeb a vlivem 

na volný čas jsem se věnovala v kapitole praktické části.  
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 Odlišení od tezí je vidět i v použité literatuře. Určitá část vhodné literatury byla nalezena v 

průběhu zpracování. Z toho důvodu práce obsahuje i literaturu, která nebyla uvedena a neobsahuje 

všechnu literaturu uvedenou v tezích. Pro praktickou část jsem se rozhodla použít dotazníkové 

šetření, které je dle mého názoru vhodné k dosažení cílů mé bakalářské práce.  

 Na základě doporučení a zúžení cílů došlo ke změně názvu. Původní název Jak konvergence 

médií mění zábavu byl změněn na Konvergence médií, služby SVOD a jejich využití. Aktuální název  

dle mého názoru lépe vystihuje obsah práce. 
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1 Konvergence médií  

Jako první je zapotřebí si představit pojem konvergence. Jedná se o proces slučování nebo 

sbližování.  Při mediální konvergenci se prolínají stará a nová média, stejný kontent je nahrán na 1

více komunikačních platformách a role podavatele a příjemce nemají skoro žádné hranice.  2

1.1 Konvergentní a participativní kultura 

 Tématem konvergence se za poslední desetiletí zabývalo mnoho odborníků a jedním z nich 

byl Henry Jenkins. Ten nesouhlasí s názorem, že se konvergence týká pouze technologického 

procesu. Konvergence se sebou nese tok informací napříč mediálními kanály, spolupráci mezi 

různými sektory mediálního průmyslu a zaměstnanci a změnu chování publika. Vzniká 

konvergentní kultura. Podle Jenkinse jde o kulturní posun, ve kterém si příjemci médií hledají a 

propojují informace z více mediálních kanálů. V důsledku toho se začíná mluvit i o participativní 

kultuře, kdy původně pasivní publikum začíná být aktivní. Příjemci hrají větší roli. Zaniká rozdíl 

mezi podavatelem a příjemcem a vznikají účastníci. Ti si však nejsou zcela rovni a některé skupiny 

či jedinci mohou zastávat důležitější roli v utváření této kultury. Jedná se například o korporace.  3

 Na počátku 21. století můžeme vidět projev participativní kultury u televizní soutěže, která 

vznikla ve Velké Británií s název Idol. V USA formát převzali a změnili název na American Idol (v 

České republice známé pod názvem Česko hledá SuperStar a Česko Slovenská Superstar). Tento 

pořad se stal nejznámější a podle časopisu Forbes, v té době, také nejziskovější reality show. Diváci 

se mohli zapojit hlasováním pro své nejoblíbenější soutěžící pomocí sms. Tento způsob hlasování 

přinesl velký příjem také telekomunikačním službám. V souvislosti s tímto pořadem Jenkins 

popisuje pojem afektivní ekonomika. Ta zahrnuje marketingovou teorii, která se snaží porozumět 

tomu, jak se diváci chovají a rozhodují na základě svých emocí. V pořadu American Idol byly 

emoce opravdu důležité. Ty totiž vedly k participaci diváka vzpomínanými sms hlasy, nákupem 

reklamních produktů a především důvěry.  4

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 111. ISBN 80-7178-926-7.1

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

2006, s. 2-3. ISBN 978-0-8147-4281-5.

 Tamtéž, s. 2-43

 Tamtéž, s. 59-644
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 V říjnu roku 2003 se uskutečnila třídenní akce The New Orleans Media Experience. Na této 

akci se představovaly nové filmy, hry, reklamy, hudební videa a také se účastníci mohli zapojit do 

diskuzí s odborníky v oblasti médií. V daný rok se na The New Orleans Media Experience začalo 

mluvit o konvergenci více než předtím. Akce byla přístupná i veřejnosti, která se mohla dozvědět 

novinky o změně mediálního prostředí spolu s lídry v mediální oblasti. Již v tu chvíli bylo možno 

vidět, že se pořadatelé snažili uplatnit tzv. participační kulturu a zmenšit tak hranice mezi příjemci a 

podavateli. Bohužel se jim to zcela nepovedlo, protože veřejnost nebyla o akci správně 

informována. Návštěvníci si mysleli, že jde pouze o klasickou diskuzi. Podle Jenkinse nastal tento 

problém proto, že veřejnosti nebylo nabídnuto dostatečné vzdělávání v oblasti konvergenčního 

myšlení.  5

 Jenkins jako další příklad konvergentní kultury zmiňuje uvedení Bollywoodského filmu v 

roce 2004, který se promítal po celé Indii. Jednalo se o první filmový snímek, který byl promítán 

prostřednictvím mobilního telefonu s podporou EDGE. V tu dobu nebylo jasné, zda tento styl 

nenahradí kina a velká plátna. Nyní víme, že chytré telefony hrají velkou roli v procesu 

konvergence, ale kina stále nezanikla.  6

1.2 Typy mediální konvergence 

 Po základním představení mediální konvergence, konvergentní a participativní kultury se 

můžeme přesunout na jednotlivé typy. Existuje více pohledů na mediální konvergenci, a to se odráží 

na typologii. V této práci se u rozdělování budeme držet hlavně studií Václava Moravce, ve které 

má konvergence dva základní významy a to “Popis technických aspektů integrace telekomunikací, 

informatiky a médií” a “Polyfunkční metaforu rozsáhlého procesu změn, k němuž tento jev 

přispívá”.  7

 JENKINS, Henry. Convergence culture - where old and new media collide. New York: New York University Press, 5

2006, s. 7-9. ISBN 978-0-8147-4281-5.

 JENKINS, Henry. Convergence culture - where old and new media collide. New York: New York University Press, 6

2006, s. 4-5. ISBN 978-0-8147-4281-5.

 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, s. 7

37. ISBN 978-80-200-2572-2.
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1.2.1 Technologická konvergence 

 Na proces konvergence měla největší vliv digitalizace a rozvoj digitálních síťových médií. Z 

toho důvodu považuje mnoho odborníků technologickou konvergence za prvotní.  8

 S technologickou konvergencí se setkáváme nepřetržitě, díky neustálému a rychlému 

posunu technologických vymožeností. Pro lepší pochopení si představíme termín kontinuální 

upgrade. Jde o nepřetržitou aktualizaci. V dnešním světe je zcela normální obnovovat svá 

elektronická zařízení minimálně jednou za dva roky. Výrobci telefonů, televizorů, notebooků a 

chytrých hodinek několikrát do roka představují nová zařízení, která jsou v mnoha případech jen 

minimálně zdokonalená. Lidé jsou však neustálými novými verzemi v oblasti technologie přinuceni  

nová zařízení kupovat, aby byli schopni přijímat daný obsah.  9

 Již v roce 1997 Evropská komise rozlišovala typy konvergence do dvou skupin “1) 

schopnost různých sítí, resp. síťových platforem poskytovat stejné obsahy a podobné druhy služeb a 

za 2) sloučení takových uživatelských přístrojů, jako jsou telefon, televizor, osobní počítač a 

nejnověji i hodinky do jednoho zařízení.” Podle Tomasza Bialoblocki a Janusze Moroza by se měla 

technologická konvergence rozdělit do tří skupin a to jest konvergence přijímačů, což znamená 

propojování více zařízení do jednoho zařízení, konvergence přístupu, která umožňuje čím dál lehčí 

přístup pro uživatele a nezáleží přitom na typu zařízení a konvergence sítí, což spojuje jednotlivé 

typy sítí (internet, mobilní sítě atd.).  10

 Všechny tři typy jsou dobře vidět u televizoru. Jedním z nedůležitějších pokroků a výsledků 

konvergence byla hybridní televize (HbbTV), která je označována za multifunkční. Díky vylepšení 

se zvýšilo rozlišení obrazu, interaktivita a kompatibilnost s ostatními zařízeními. Pro tuto 

bakalářskou práci je jedním z nejdůležitějších zlepšení “vnitřní” vývoj, kvůli kterému jsou 

podporovány streamovací služby jako je Netflix, HBO a další.  11

 JENKINS, Henry. Convergence culture - where old and new media collide. New York: New York University Press, 8

2006, s. 11. ISBN 978-0-8147-4281-5.

 MORAVEC, Václav.  Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 9

s. 41-47. ISBN 978-80-200-2572-2.

 Tamtéž, s. 4610

 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 11

s. 46-47. ISBN 978-80-200-2572-2.
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 S technologickou konvergencí se také pojí koncept domestikace, který představuje proces 

zařazení určitého přístroje nebo technologie do rutiny člověka nebo domácnosti. Technologie se pak 

stává pro uživatele přirozená a je součástí života jedince. Podle Saffovy teorie trvá třicet let než je 

určitá technologie plně přijata společností.  12

 Pokud se přesuneme do České republiky, můžeme domestikaci vidět například u televize, 

chytrých telefonů či tabletů. Televize v českých domácnostech měla od počátku narůstající 

postavení, avšak v posledních patnácti letech se nárůst zmenšoval a v roce 2012 nárůst zcela přestal. 

Naopak u chytrých telefonů a tabletů s možným využitím internetu došlo v posledních patnácti 

letech k rapidnímu nárůstu. Lidé začínají preferovat přenosný počítač neboli notebook před stolním 

počítačem.  Dále se zaměříme na vybavenost českých domácností internetem. V roce 2010 mělo 13

jen 56 % domácností přístup k internetu. V roce 2020 to bylo až 81,7 %. Nejnižší podíl v roce 2020 

měly domácnosti, kde žijí pouze osoby starších 65 let (41,3 %). Přitom nejvyšší podíl měly 

domácnosti s jedním dítětem, kde se jedná o 99,2 %. Zajímavostí je také, že domácností s 

počítačem je procentuálně méně než domácností s internetem a to pouze 78,7 %, z čehož vyplývá 

rozdíl 3 %.  (Tabulka č. 1 a 2) 14

 Tamtéž, s. 47-6812

  MORAVEC, Václav.  Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 13

s. 47-68. ISBN 978-80-200-2572-2.

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi 14

jednotlivci - 2020 [online]. In: . [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/1-pocitace-a-internet-v-
domacnostech-lglybbq0ab
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https://www.czso.cz/csu/czso/1-pocitace-a-internet-v-domacnostech-lglybbq0ab
https://www.czso.cz/csu/czso/1-pocitace-a-internet-v-domacnostech-lglybbq0ab


  

 To může podporovat individuální trávení času, které uváděl Václav Moravec a je nejvíce 

vidět u dětí a mladistvých. Ti už netráví čas s rodinou u televize jako kdysi, místo toho si vezmou 

svůj chytrý telefon nebo tablet a jdou do svého pokoje.  15

 Technologická konvergence je tedy proces, který stále trvá a je čím dál tím rychlejší, protože 

čas mezi představováním nových zařízení a technologií se neustále snižuje. Nová zařízení a tedy i 

nová média už nelpí na času a poloze. Z toho důvodů můžeme v současné době např. sledovat seriál 

v autobusu cestou z práce. Mediální sdělení jsou teď dostupná kdykoliv a kdekoliv.  16

  MORAVEC, Václav.  Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 15

s. 61-68. ISBN 978-80-200-2572-2.

 JIRKŮ, Jan. Dopady medializace internetu a internetizace masových médií na práci českých novinářek a 16

novinářů [online]. Praha, 2018 [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/99591. 
Disertační práce. UNIVERZITA KARLOVA, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
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Tabulka č. 2 - Domácnosti v ČR s internetem (Zdroj: Český statistický úřad)



1.2.2 Uživatelská konvergence 

 Tento typ konvergence se zabývá konzumací obsahu médií ze strany příjemců. Podle knihy 

Václava Moravce existují tři roviny uživatelské konvergence. Jedná se o “stírání hranic mezi 

pasivním konzumentem a tvůrcem mediální obsahů”, “fragmentaci publika a nárůst množství 

volného času, jejž uživatelé věnují konzumaci mediálních obsahů” a “rozvoj jevu označovaného 

jako multitasking”.  Následně si tyto roviny blíže představíme. 17

 První rovina se zabývá, jak už bylo zmíněno, stíráním hranic mezi konzumentem a tvůrcem. 

Tento jev byl už probírán u participační kultury. Vztahem podavatele a příjemce se zabývalo ještě 

mnoho odborníků a jedním z nich byl Alvin Toffler, který v roce 1991 tvrdil, že lidstvo prochází tzv. 

třetí vlnou. Ta je specifická tím, že se propojují role konzumentů a producentů.  18

 Aktivitou publik se dále zabýval i Mark Poster, který měl teorii prvního a druhého 

mediálního věku. Týká se souměrnosti mezi tvůrcem a příjemcem obsahů. Tvrdí, že u prvního 

mediálního věku byla komunikace výrazně jednosměrná od tvůrcem k příjemci, kteří nemohli podat 

žádnou zpětnou vazbu. Kdežto u druhého mediálního věku se souměrnost mezi tvůrcem a 

příjemcem začala měnit. Tvůrce už nemá kontrolu nad obsahem jako předtím, a naopak příjemce 

může na obsah reagovat a také ho sám vytvářet. Podle Postera je milníkem mezi prvním a druhým 

mediálním věkem rozvoj digitálních médií. U této roviny nesmíme zapomenout zmínit interaktivitu, 

která byla podle Lévyho a Listera základem pro rozvoj síťových digitálních médií, a tedy i pro 

změnu vztahu podavatele a příjemce.  Interaktivita je v obecné rovině komunikace nebo situace, 19

kdy je možná výměna názorů a představ mezi účastníky.  20

 Axel Bruns vymyslel v roce 2008 pojem produsage, česky produžívání. Jedná se o propojení 

producentů a uživatelů a to hlavně při užívání internetu. S tímto se můžeme setkat především na 

sociálních sítích, počítačových hrách a blogu. Na stejném principu funguje také jedna z 

nejznámějších služeb, kterou je Youtube. V České republice můžeme produživatele vidět i na známé 

  MORAVEC, Václav.  Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 17

s. 71-72. ISBN 978-80-200-2572-2.

 Tamtéž, s. 7118

 MORAVEC, Václav.  Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 19

s. 71-74. ISBN 978-80-200-2572-2.

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 93. ISBN 80-7178-926-7.20
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filmové databázi ČSFD, kde uživatelé, tedy obyčejní lidé, hodnotí filmy a seriály. V posledních 

letech počet produživatelů rapidně roste a je jím téměř každý. Je tomu tak hlavně kvůli sociálním 

sítím, jako je Instagram a YouTube, kde lidé sdílí videa či fotky a mohou se stát i veřejně známými 

osobnostmi.  21

 Další rovinou uživatelské konvergence je fragmentace publika a nárůst volného času. Díky 

populárnosti síťových digitálních médií vzniká tzv. rozptýlené publikum. Média již nepůsobí na 

uživatele či příjemce zvenku, ale jsou součástí každodenního života. Jedinci si to ani neuvědomují, 

protože žijí v mediálním světě. Pro rozptýlené publikum je také specifická individualizace. Kvůli 

telefonům, tabletů a počítačům mohou lidé konzumovat mediální obsah kdekoliv a mohou si ho 

také samy vybírat. Tímto se liší dané publikum od jednoduchého publika, kdy musí být skupina lidí 

na stejném místě, aby byl obsah konzumován.  Jedná se například o divadlo či kino. Tam musí být 22

lidé přítomni. 

 S rozvojem nových médií souvisí také závislost na konzumaci mediálního obsahu, což je 

jedním z důsledků uživatelské konvergence. Z Crossmediální studie od Asociace televizních 

organizací (ATO) z roku 2015 vyplývá, že průměrný čas, který lidé v České republice stráví na 

zařízeních je 625 minut denně, což je přes 10 hodin. Významně se liší mediální aktivita u 

mladistvých, dospělých a starších lidí. Mladší jedinci využívají více smartphony, tablety a počítače, 

zatímco starší generace nejvíce konzumuje obsah pomocí televize a rádia. Také ze studie vychází, 

že je nejvíce konzumován audiovizuální obsah a to až dvě pětiny celkovému konzumačnímu času.  23

 Poslední rovinou uživatelské konvergence je multitasking. Tento pojem vznikl ze slov multi 

(více) a task (úkol). Znamená to provádění více druhů aktivit ve stejném čase. Slovo multitasking je 

poměrně nové, ale můžeme se s ním setkat od počátku lidstva.  Na začátku minulého století se 24

jednalo o spojení činností jako je vaření a povídání si s rodinou. 

 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 21

s. 73-79. ISBN 978-80-200-2572-2.

 MORAVEC, Václav.  Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 22

s. 81-87. ISBN 978-80-200-2572-2.

 ASOCIACE TELEVIZNÍCH ORGANIZACÍ, Vlasta Roškotová. Postavení tradiční televize v ČR [online] Praha, 23

2016 [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://rm.coe.int/1680788a77

 MORAVEC, Václav.  Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 24

s. 91-101. ISBN 978-80-200-2572-2.
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 Digitální média pojem multitasking ještě více podtrhly a je provozován téměr soustavně. 

Podle Moravce může multitasking v mediálním prostředí probíhat ve třech stylech.  25

1) V rámci jednoho mediálního obsahu - může k tomu dojít například při sledování YouTube videa 

a zároveň psaní komentáře. 

2) V rámci dvou a více médií - je prováděn například sledováním televize, poslechem hudby a ve 

stejné době sdílením příspěvku na Instagramu, hraním her nebo telefonováním. 

3) V rámci jednoho média - s tím se můžeme setkat, když si na telefonu pustíme seriál na Netflixu 

v malém okně a zároveň čteme příspěvek na Facebooku.  

 Konzumace mediálního obsahu ze strany uživatelů se značně změnila. Díky digitálním 

médiím tráví lidé více času na zařízeních jako je televize, telefon, rádio a u mladší generace hraje  

hlavní roli internet. Mediální obsah už na jedince nepůsobí z venku, ale je součástí denního života a 

publikum se stává aktivní. 

 Tamtéž, 91-9225
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1.2.3 Korporátní a socio-funkcionální konvergence 

 Pod pojmem korporátní konvergence si představíme změnu uvnitř mediálních podniků. 

Mediální podniky, které se vždy zaměřovaly na jednu platformu (televize, noviny), se snaží tvořit 

obsah i na dalších distribučních platformách. Mohou tedy přidávat jiný či stejný obsah na internet 

nebo sociální sítě.  26

 U tohoto typu konvergence je důležité zmínit multimédia, což jsou média, která vznikají 

propojováním textu, obrázku, videa a zvuku. K tomu, aby multimédia vznikla, přispěla z největší 

části technologická konvergence a vznik hybridních přístrojů. Díky kamerám, chytrým telefonům a 

počítačům se začaly propojovat profese v žurnalistice. Objevuje se zde také multiskilling. Jednotliví 

pracovníci si osvojují dovednosti svých kolegů.  Probíhá tedy novinářská konvergence. Mění se 27

náplně dané profese, využívají se více softwary a objevuje se stále častěji práce z domova. 

Podnikům se snižují náklady na zaměstnance a naopak narůstá objem obsahu.  28

 S korporátní konvergencí souvisí také socio-funkcionální konvergence, a je dokonce 

vývojové vyšší. Vzniká změna ve funkcích telekomunikačních firem, které expandují do oblasti 

mediálních podniků. Tím vznikají konglomeráty, které vládnou v oblasti mediálního, zábavního a 

telekomunikačního průmyslu. Většinou vznik probíha prostřednictvím vertikální integrace, kdy 

telekomunikační firmy začínají produkovat vlastní audiovizuální nebo programový obsah. Jako 

příklad můžeme uvést interaktivní televizi Horizon a službu Horizon Go, kterou spustila společnost 

UPC.  Služba Horizon Go umožňuje sledování vybraných televizních kanálů, filmů a seriálů na 29

jakémkoliv zařízení.  V České republice jsou i další internetové televize, které nabízejí podobné 30

služby. Jedná se například o Skylink, Telly TV, O2 TV a Lepší TV.  31

 MORAVEC, Václav.  Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 26

s. 105. ISBN 978-80-200-2572-2.

 Tamtéž, s. 106-10927

 JIRKŮ, Jan. Dopady medializace internetu a internetizace masových médií na práci českých novinářek a 28

novinářů [online]. Praha, 2018 [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/99591. 
Disertační práce. UNIVERZITA KARLOVA, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

 MORAVEC, Václav.  Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 29

s. 116-120. ISBN 978-80-200-2572-2.

 UPC.CZ: Horizon Go.  [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://www.upc.cz/televize/doplnky/horizon-go/30

 NAKUPNIPRUVODCE: Jak vybrat nejlepší internetovou televizi. [online]. 2021 [cit. 2021-04-22]. Dostupné z: 31

https://www.nakupnipruvodce.cz/jak-vybrat-nejlepsi-internetovou-televizi.htm
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1.2.4 Prostorová konvergence 

 Základním pojmem pro pochopení prostorové konvergence je pojem globalizace. Ta začala 

již na konci 19. století, kdy docházelo k propojování kontinentů pomocí kabelů a začaly vznikat 

mezinárodní zpravodajské agentury.  Globalizaci chápeme především jako proces, který nám 32

pomáhá překonat prostorovou vzdálenost. Postupně globalizace nabrala rychlejší ráz, a to hlavně 

díky síťovým médiím, které vytvořily takzvaný kyberprostor. Ten vymazává nejen prostorové 

bariéry, ale také časové.  33

 Jedním ze znaků globalizace v oblasti médií je vznik a velký vliv nadnárodních korporací, 

které působí především za účelem zisku. První místo v žebříčku největších globálních vlastníků 

médií má Google. Hned za ním se objevil konglomerát Walt Disney Company, který je velice 

známy nejen ve filmovém světě.  Jedno z jejich posledních rozšíření v listopadu roku 2019 vedlo 34

ke vzniku streamovací platformy Disney + , o které se v dalších kapitolách dozvíme více. 35

 Globalizace nám umožnila také transfer mediálních obsahů, díky kterému se audiovizuální 

obsah dostává do všech koutů světa. Proces transferu je ve většině případů jednosměrný, protože 

export probíhá především ze západních zemí, které jsou pokročilejší v produkci audiovizuálního 

obsahu. To můžeme vidět i u světově nejznámějších streamovacích platforem. Jejich hlavní nabídku 

tvoří obsah především z USA a Kanady. Transfer mediálního obsahu má své limity. Tím je 

především kultura, která je pro mnoho lidí důležitá a promítá se také v poptávce po audiovizuálním 

obsahu. Pocit kulturní sounáležitosti je právě jedním z důvodů proč musí světové konglomeráty, 

které chtějí expandovat, brát zřetel také na lokální produkci. S tím se pojí pojem glokalizace, kdy se 

musí mediální obsah nebo forma, která je distribuována globálně, přizpůsobit lokálnímu trhu 

jazykem a kulturou.  36

 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 32

s. 133. ISBN 978-80-200-2572-2.

 Tamtéž, s. 123-12833

 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 34

s. 129-131. ISBN 978-80-200-2572-2.

 MEDIAGURU: Spuštění streamovací služby Disney+ provázely potíže. [online]. 2019 [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: 35

https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/11/spusteni-streamovaci-sluzby-disney-provazely-potize/

 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1. Praha: academia, 2016, 36

s. 133-150. ISBN 978-80-200-2572-2.
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 Pro využití globalizace v náš prospěch je důležité vlastnit zařízení s připojením k internetu, 

abychom mohli přijímat mediální obsah. V náší zemi je to téměř samozřejmostí, ale také jsou 

obyvatelé chudých zemí světa, kteří možnost využití internetu nemají. Nejhůře je na tom kontinent 

Afriky, kde může internet využívat pouze 39,3 % populace. Světový průměr v prvním kvartálu roku 

2020 byl 58,8%.  (Graf č. 1) 37

  

 Tímto se vytváří digitální propasti. Jedná se o rozdělení (propast) mezi lidmi, kteří mají 

přístup k internetu a elektronickým zařízením a lidmi, kteří tuto možnost nemají.  38

 INTERNET WORLD STATS: Internet Penetration Rate in Africa 2020 - Q1 - March. [online]. 2020 [cit. 37

2021-03-21]. Dostupné z: https://www.internetworldstats.com/stats1.htm

 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2017, s. 66. ISBN 38

978-80-246-3752-5. s
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Graf č. 1 - Penetrace internetu v Africe v prvním čtvrtletí roku 2020 (Zdroj: Internet World)



1.2.5 Regulační konvergence 

 V oblasti médií se také objevuje regulace, jako všude jinde. Regulací rozumíme soubor 

norem a pravidel, které ovlivňují nebo omezují působení médií.  Každý typ média se řídí jiným 39

zákonem. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání kontroluje televizi a rozhlas. Naopak časopisy a 

noviny se podřizují Tiskovému zákonu. Existují další normy, které se uplatňují v médiích. Jde o 

zákon o regulaci reklamy, zákon o autorském právu, zákon o ochraně osobních údajů a další.  40

 Konvergence podpořila také vznik nových forem médií, jako jsou videa na vyžádáni (VOD). 

Touto formou se budeme hlouběji zabývat na dalších stranách, a proto si ukážeme příklad regulace 

právě na službách VOD. V roce 2007 byl vytvořen zákon o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání, který upravoval práva a povinnosti těchto médií. Zákon byl rozšiřován v roce 2010 a v 

červenci roku 2020. V nejnovějším znění se objevuje několik nových povinností a jednou z nich je 

podpora evropské tvorby. Poskytovatel služby musí vyhradit minimálně 10% své nabídky 

evropským pořadům. Dále musí poskytovatel odstranit přístup dětem a mladistvým k obsahu, který 

by mohl narušit jejich vývoj. Jedná se například o pornografii nebo násilí.  41

 Dochází ke kritice zákonů, které se týkají nových forem médií. Důvodem je přísnější 

regulace tradičních médií (rozhlas a televize). Tímto problémem se nadále zabývá evropské 

instituce i jednotlivé členské státy.   42

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 208. ISBN 80-7178-926-7.39

 MEDIAGRAM.CZ: Vnější vlivy na chování médií. [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://mediagram.cz/40

media-a-medialni-produkce/vnejsi-vlivy-na-chovani-medii

 ZAKONYPROLIDI.CZ: Zákon č. 132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o 41

změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). [online]. [cit. 2021-03-28]. 
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-132

 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech - Konvergence audiovizuálních médií. Vyd. 1 Praha: academia, 2016, s. 42

163-164. ISBN 978-80-200-2572-2.
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2 Streamovací služby VOD 

 Proces konvergence médií, který jsme si představili v předchozích kapitolách, přinesl 

mnoho nových druhů služeb. Jednou z nich jsou právě streamovací služby VOD a těmi se budeme 

na dalších stranách zabývat. 

 Nejdříve je potřeba si ujasnit význam slovního spojení video on demand (VOD). V českém 

jazyce se používá pojem video na vyžádání. Jedná se o technologii, která umožňuje lidem sledovat 

pořady pomocí internetu kdekoliv a kdykoliv.  V zákonu č. 132/2010 o audiovizuálních mediálních 43

službách na vyžádání je tato služba definována jako „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.”  44

 Ke službám VOD se pojí pojem participační kultura, který jsme si vysvětlili na začátku. Na 

této formě šíření obsahu můžeme dobře vidět projev aktivního uživatele, který se zapojuje do 

procesu výběru obsahu a také jeho vytváření. V jakém rozsahu? To záleží především na formě 

služby. 

 Následně si představíme tři kategorie služeb VOD na základě způsobu placení a způsobu 

konzumování.  

 CAMBRIDGE DICTIONARY: Video-on-demand. [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://43

dictionary.cambridge.org/dictionary/english/video-on-demand

 ZAKONYPROLIDI.CZ: Zákon č. 132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o 44

změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). [online]. [cit. 2021-03-28]. 
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-132
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2.1 Transactional video on demand (TVOD) 

 U této formy VOD si zákazník může audiovizuální obsah stáhnout, tudíž získá trvalý přístup 

k danému obsahu. Zákazník si daný obsah může také na určitou dobu pronajmout. Uživatel platí za 

zobrazení a provozovatelé poté odvádí provizi držitelům práva. Služby TVOD si hlavně zakládají 

na široké a aktuální nabídce, díky které mohou přilákat co nejvíce zákazníků. Zájem o nový obsah, 

který je propagován, je znatelně vyšší a cena může být navýšena.  45

 Lze tuto formu také považovat za digitální DVD prodejnu či půjčovnu. Na rozdíl od služeb 

SVOD, které si představíme později, neinvestují do vlastního obsahu, tudíž jejich náklady nejsou 

tak vysoké. Mezi nejznámější služby tohoto typu patří iTunes, Amazon videopůjčovna a Google 

Play.  46

 V letech 2010-2020 se výrazně snížily příjmy provozovatelů TVOD, a to až na polovinu. 

(Graf č. 2) Služba nabízí především nové filmy s průměrným budgetem.  47

 

 FONTAINE, Gilles a Patrizia SIMONE. VOD distribution and the role of aggregators [online]. Strasbourg: European 45

Audiovisual Observatory, 2017, s. 4-8. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://rm.coe.int/2017-vod-distribution-and-the-
role-of-aggregators-g-fontaine-p-simone-/1680788ff1

 IMAGEN.IO:  What are SVOD, TVOD, AVOD? [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://imagen.io/resources/46

what-are-svod-tvod-avod/

 GRECE, Christian. VOD Trends in Europe [online]. European Audiovisual Observatory, 2020, s. 12. [cit. 47

2021-03-21]. Dostupné z: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=0900001680a022aa
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Graf č.2 - Výnosy z TVOD a fyzického videa, maloobchod a pronájem (Zdroj: European Audiovisual 
Observatory) 



2.2 Advertising-based video on demand (AVOD) 

 Další forma služby VOD je velice známá a využívá ji většina populace. Nefunguje na bázi 

platby za daný obsah, naopak, je zdarma. Povinností uživatele je zhlédnutí reklamy, které se 

objevují před, v průběhu i po přehrání audiovizuálního obsahu. Výnosy z reklam poté putují na 

hosting a uživatelskou produkci. Právě z toho důvodu se na těchto platformách nesetkáte s 

prémiovým obsahem, ale větším objemem méně kvalitního obsahu, který je ve velké míře nahráván 

právě uživateli.  Tato aktivita je jedním z výsledků konvergence, kterou jsme si na začátku 48

bakalářské práce představili. Jedná se o uživatelskou konvergence, kdy se stírají hranice mezi 

konzumentem a tvůrcem a vznikají pouze uživatelé. 

 Mezi nejznámější AVOD streamovací služby patří především Youtube, který má v roce 2021 

až 1,86 bilionů uživatelů po celém světě.  Dalšími jsou DailyMotion, v České republice známá 49

platforma Stream.cz, která nyní vyrábí obsah pro Televizi Seznam. 

 V posledních letech se o AVOD službách nemluví tolik jako o službách SVOD. Přitom 

platformy jako YouTube jsou stále silnější než právě placené streamovací služby jako je Netflix 

nebo HBO GO. Příjmy YouTube z reklam neustále rapidně rostou, což má negativní dopad hlavně 

na klasickou televizi, které naopak příjmy z reklam rapidně klesají.  50

 IMAGEN.IO: What are SVOD, TVOD, AVOD? [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://imagen.io/resources/48

what-are-svod-tvod-avod/

 STOLL, Julia. Number of YouTube users worldwide from 2016 to 2021. statista.com [online]. 2021 [cit. 2021-03-21]. 49

Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/805656/number-youtube-viewers-worldwide/

 MEDIAGURU: Videa s reklamou mají překonat placené televizní služby. [online]. 2021 [cit. 2021-03-21]. Dostupné 50

z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/02/videa-s-reklamou-maji-prekonat-placene-televizni-sluzby/
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2.3 Subscription video on demand (SVOD) 

 Tato forma VOD zažívá v posledních letech velký rozmach, a právě proto bude naším 

hlavním bodem zájmu. Poskytovatelé streamovacích služeb SVOD nabízí uživateli přístup k široké 

knihovně audiovizuálních děl za měsíční poplatek. Předplatitelé mohou konzumovat jakýkoliv 

obsah, který má provozovatel služby v nabídce a nezáleží na objemu obsahu. Ve většině případů se 

knihovny SVOD služeb skládají především z filmů a seriálů, ale objevují se i další formy pořadů.  51

 Předplatitelé mohou své členství kdykoliv zrušit. Zavazují se při platbě pouze na měsíční 

užívání, tedy i částku. Uživatelům může audiovizuální knihovna připadat podobná klasické placené 

televizi. U té je sice aktivita uživatelů menší, ale stále se jedná o přepínání mezi mediálním 

obsahem. Velkou výhodou pro menší produkce je, že se jejich dílo může umístit i na předních 

příčkách sledovanosti.  Uživatel může nabídku více prozkoumávat a dostat se k méně známým 52

titulům. 

 Za rozmach této formy služeb může v Evropě především Netflix, který investoval mnoho 

peněžních prostředků do propagace. Díky té se zvýšilo povědomí o službě Netflix a začala se měnit 

konzumace mediálního obsahu. SVOD služby začínají čím dál více investovat do kvalitní tvorby, 

aby si udržely co nejvíce zákazníků. Stávají se velkým rivalem klasického televizního vysílání. 

Souboj však není tak těsný. Někteří držitelé práv jsou stále zdráhavý. Umístění filmu či seriálu na 

SVOD platformě vidí jak poslední možnost, která snižuje hodnotu daného obsahu.  53

 Na službu reagoval i Henry Jenkins, který varuje před zjednodušováním této technologie. Z 

jedné strany to může působit jako jakási utopie, kdy nám je nabízen nekonečný výběr. Na straně 

druhé může být nekonečná nabídka a sledování návykové a časově náročné.  Jeho pohled se 54

potvrdil. Místo ušetření času, díky předvýběru, se diváci začali věnovat sledování seriálů a filmů 

 IMAGEN.IO: What are SVOD, TVOD, AVOD? [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://imagen.io/resources/51

what-are-svod-tvod-avod/

 FONTAINE, Gilles a Patrizia SIMONE. VOD distribution and the role of aggregators [online]. Strasbourg: European 52

Audiovisual Observatory, 2017, s. 9-10. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://rm.coe.int/2017-vod-distribution-and-the-
role-of-aggregators-g-fontaine-p-simone-/1680788ff1

 Tamtéž, s. 9-1053

 MCDONALD, Kevin a Daniel SMITH-ROWSEY, ed. The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st 54

Century. New York: Bloomsbury Academic, 2016, s. 111. ISBN 9781501309441.
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více. Vznikl fenomén flámského sledování, anglicky binge-watching.  Diváci zhlédnou najednou 55

několik epizod nebo dokonce i sérií určitého seriálů. Tento fenomén se rozšířil u SVOD služby 

hlavně proto, že se epizody pouští automaticky za sebou. Jedná se tedy především o psychologický 

“trik”.  56

 Nejrozšířenější službou na světě je Netflix, který měl v září roku 2020 až 201 milionů 

uživatelů. Za ním se umístilo Amazon Prime Video, které mělo 117 milionů uživatelů. Další SVOD 

službou je Disney +, která je od  roku 2019 velice populární. Nesmíme zapomenout na  Apple TV+ 

a HBO GO/Max.  57

 Tamtéž, s. 2255

 WOLK, Alan. Over The Top: How The Internet Is (Slowly But Surely) Changing The Television Industry. 56

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015, lokace 473-502 z 2735. ISBN 1514139014.

 STOLL, Julia. SVoD subscriber count worldwide 2020-2026, by service. Statista.com [online]. 2021 [cit. 57

2021-03-28]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/1052770/global-svod-subscriber-count-by-platform/
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3 Nabídka streamovacích služeb SVOD v České republice 

 Jak už jsem zmiňovala, zaměřím se dále pouze na streamovací služby SVOD, tedy formu, 

která funguje na bázi předplatného. V České republice nejsou zatím tyto služby tolik rozšířené, ale 

počet uživatelů postupně roste. V této kapitole představím především ty, které jsou světově 

nejznámější a v České republice dostupné. 

3.1 Netflix 

 Společnost Netflix vznikla v USA  již v roce 1997 a byla založena Reedem Hastingsem a 

Marcem Randolphem. Hlavní nabízenou službou bylo doručování DVD až k zákazníkům domů. 

Jako největší výhodu uváděli to, že uživatelé nemusí platit žádné poplatky za pozdní vrácení.  58

 Než se Netflix přesunul do podoby, jakou známe dnes, prošel si mnohými změnami. V roce 

1998 byla spuštěna webová stránka netflix.com. Netflix se stal první online půjčovnou a prodejnou 

DVD. O rok později bylo představeno členství, které nabízelo půjčování jakýchkoliv DVD bez 

limitu. Následovala nová vlastnost Netflixu. Na základě hodnocení zhlédnutých filmů, které 

provedli diváci, jim následně byly doporučeny pořady, které odpovídají jejich oblibě. Tím 

zákazníkům ulehčili výběr.  59

 V roce 2006 Netflix slavil úspěch, a to dosažení 5ti milionů členů.  Díky tomu, že se 60

zakladatelům splnily předchozí cíle, mohli o rok později spustit streamování, které umožňovalo 

okamžité sledování vybraných pořadů. Od té doby se Netflix začal zaměřovat na streamování 

především prostřednictvím Xboxu, Blue-ray přehrávačů a TV set-top boxů. Netflix v roce 2010 

expandoval do Kanady. Zákazníci mohli začít sledovat oblíbené filmy a seriály prostřednictvím 

telefonu. V dalších letech služba expandovala do Latinské Ameriky a Karibiku, na ovladačích 

televizorů se objevilo tlačítko určené pro zapnutí Netflixu a celkový počet předplatitelů 

streamovacích služeb překonal předplatitele DVD. Poté se na společnost nenahlíželo jako na 

videopůjčovnu, ale úplně novou službu, která v zábavním sektoru neexistovala. Netflix se 

 MCDONALD, Kevin a Daniel SMITH-ROWSEY, ed. The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st 58

Century. New York: Bloomsbury Academic, 2016, s. 51. ISBN 9781501309441.

 NETFLIX.COM: About Netflix.  [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://about.netflix.com/en59

 Tamtéž60
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zaměřoval na licencování práv televizních programů a z velké části také vlastní produkci.   61 62

 V roce 2016 začal být Netflix dostupný ve více než 190 státech včetně České republiky. 

Uživatelé měli možnost stahování a offline sledování. O rok později Netflix oslavil 100 milionů 

členů po celém světě, a čím dál víc se začal angažovat ve vlastní produkci.  Jejich filmy a seriály 63

začaly být velice populární mezi lidmi, a i proto získali několik cen za vlastní tvorbu. Netflix získal 

v roce 2020 cenu Emmy například za seriály The Crown, Queer Eye, Ozark, Stranger Things a 

další.  64

 Nabídka pořadů je v každé zemi jiná. V počátcích měly Spojené státy nejširší nabídku titulů. 

Podle dat z roku 2021 se to změnilo. Větší nabídku má například Kanada, Irsko, Filipíny a Česká 

republika. V České republice je nabízeno přes 6100 titulů. (Graf č. 3) Poměr nabízených filmů a 

seriálů v České republice je 2:1, což není u ostatních zemí obvyklé.  65
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Graf č. 3 - Velkost nabídky Netflixu po celém světě  (Zdroj: Comparitech)



 Cena měsíčního členství závisí na jednotlivých zemích, stejně jako nabídka titulů. V České 

republice existují tři tarify.  66

1) Basic - kvalita SD s možností přehrávat jen na jednom zařízení - 199 Kč 

2) Standard - kvalita Full HD s možností přehrávat na dvou zařízeních současně - 259 Kč 

3) Premium - kvalita 4K s možností přehrávat na čtyřech zařízeních současně - 319 Kč 

 Netflix lze přehrávat na chytrém telefonu, tabletu, Smart TV, notebooku nebo jiném 

streamovacím zařízení. Možnost přístupu je skrz aplikaci či prohlížeč. Negativem pro české 

zákazníky může být nedostatek českých titulků nebo dabingu. Naopak pozitivem je rozšiřující se 

nabídka českých pořadů, jako je například film Milada, Teroristka, Národní třída, Ženy v běhu a 

další.  K rozšíření přispěla také úprava zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, 67

o kterém jsem psala u regulační konvergence. 

 NETFLIX.COM: About Netflix.  [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://about.netflix.com/en66

 NETFLIX.COM: [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://www.netflix.com/browse67
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3.2 HBO GO 

 Služba HBO GO funguje téměř na stejném principu jako Netflix. Uživatel si může předplatit 

měsíční přístup k nabídce filmů a seriálů. Poté má možnost vybírat a sledovat své pořady kdykoliv a 

kdekoliv. Streamovací služba HBO GO patří pod kabelovou televizní stanici HBO (Home Box 

Office), která vznikla v roce 1972 v USA. V současnosti patří společnosti Time Warner.  68

 Služba HBO GO, která vznikla v roce 2010, byla původně přístupná jen lidem, kteří si 

platili kabelovou televizi HBO. To se však změnilo v roce 2015, kdy se společnost chtěla posunout 

a spustila službu SVOD.  V USA služby nesou jméno HBO NOW nebo HBO MAX, které jsou o 69

něco vylepšené. Služba HBO GO je speciálně pro evropský trh. 

 Nabídka HBO GO zahrnuje především filmy a seriály z jejich vlastní produkce HBO. Díky 

tomu, že se jedná o jejich vlastní produkci mají diváci přístup i k některým záznamům z natáčení a 

dalším speciálním videím. Dále nabízí pořady od dodavatelů, jako jsou například společnosti 

ShowTime, Hulu, BBC a AMC. Uživatelé zde mohou najít přes 6200 dílů českých i zahraničním 

seriálů a více než 800 filmů. Nabídka v různých zemích se liší.  70

 Měsíční předplatné není u HBO GO rozděleno jako u Netflixu. Službu HBO GO si lze 

pořídit za 159 Kč měsíčně a kvalita obrazu je různorodá (od 720p po Full HD). K účtu se může 

divák registrovat z pěti zařízení a pořady sledovat v jedné domácnosti na dvou zařízeních 

současně.  71

 HBO GO mohou diváci sledovat na smartphonech, tabletech, Smart TV, Chromecastu, 

herních konzolách i počítačích. Velkým pozitivem pro české diváky je nabídka všech titulů v 

českém jazyce. Negativem naopak může být omezená nabídka na produkci HBO, užší nabídka 

filmů a seriálů oproti Netflixu a také chybějící možnost založení jednotlivých profilů. 

 MESCE JR., Bill. Inside the Rise of HBO: A Personal History of the Company That Transformed Television. 68

Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc,m Publishers, 2015, s. 1,119 ISBN 978-1-4766-2225-5.
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3.3 Amazon Prime Video 

 Amazon Prime Video je další streamovací službou SVOD, která je dostupná v České 

republice. Patří pod společnost Amazon, která má dlouholetou historii. Především provozuje 

internetový obchod s širokým výběrem. Dále vyrábí chytrá zařízení jako je Alexa, poskytuje přístup 

k zábavě nejen prostřednictvím Amazon Prime Video, ale také Amazon Music a produkcí Amazon 

Originals.  72

 Do České republiky a dalších 200 zemí byla streamovací služba rozšířena v roce 2016, 

stejně jako Netflix. Nabídka Amazonu zahrnuje především zahraniční filmy a seriály, tudíž se často 

nesetkáme s českým dabingem či titulky. Diváci mohou zhlédnout také pořady z vlastní produkce 

Amazonu. Například The Grand Tour, Tumble Leaf, Transparent a další.  Nabídka filmů a seriálů 73

není příliš široká. Nabízí kolem 1000 titulů.  74

 Měsíční předplatné u Amazon Prime Videa činí 159 Kč měsíčně, což je stejná částka jako u 

HBO GO. Kvalita obrazu záleží na zařízení, ale nejvyšší je 4K. Na jednom účtu lze založit až šest 

profilů, tudíž doporučení, historie a watchlist jsou rozděleny pro každého zvlášť. Na stejném účtu 

lze sledovat pořady ze tří zařízení současně.  75

 Amazon Prime Video mohou diváci sledovat na počítači, mobilu, tabletu, TV, Chromecastu i 

herních konzolách. Založena byla také nová funkce s názvem Prime Video Watch Party, díky které 

mohou uživatelé sledovat pořady online se svými přáteli či rodinou. Jedinou podmínkou je, aby byli 

všichni účastníci ve stejné zemi.  Pozitivem pro diváky může být poměrně nízká cena a vyšší počet 76

profilů. Negativem naopak nízká dostupnost českého dabingu a titulků.  

 ABOUTAMAZON.COM: What We Do. [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné z: https://www.aboutamazon.com/72
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3.4 Apple TV + 

 Streamovací platforma Apple TV+ byla uvedena na trh společností Apple v listopadu roku 

2019. Již od začátku spuštění byla služba dostupná ve více než 100 zemích a to včetně České 

republiky. Služba láká na vlastní tvorbu z produkce Apple Originals. Známým titulem se stal 

dramatický seriál The Morning Show s Jeniffer Aniston a Reese Witherspoon, který byl hojně 

propagován při spuštění služby. V nabídce můžeme najít každý měsíc nové filmy či seriály z tvorby 

Apple.  77

 Předplatné u služby Apple TV+ stojí 139 Kč. V současné době je tato služba nabízena na 

určitou dobu zdarma při zakoupení zařízení Apple. Jedná se o rodinný tarif, který může být sdílen 

pěti člennou rodinou a umožňuje sledovat obsah na všech zařízeních najednou. Hlavním důvodem 

je to, že se každý člen přihlašuje pomocí svého Apple ID, tudíž účet nemusí být sdílen jako u 

ostatních streamovacích služeb. Kvalita obrazu může být až ve 4K. Jejich filmy a seriály neobsahují 

český dabing, až na výjimky. České titulky najdeme téměř u celé nabídky.  78

 Diváci mohou Apple TV+ sledovat pomocí aplikace, která je dostupná na všech zařízeních 

Apple, ale také na chytrých televizích, Playstationu a Xboxu.  Negativem je, že streamovací službu 79

nelze využívat na zařízeních s operačním systémem Android. Dalším je omezený počet titulů, 

protože se objevuje pouze vlastní tvorba. Pozitivem je nízká cena, možnost přehrávat obsah na šesti 

zařízeních najednou a české titulky. 

 MEDIAGURU: Apple spouští streamovací televizi Apple TV+.  [online]. 2019 [cit. 2021-03-28]. Dostupné z: https://77

www.mediaguru.cz/clanky/2019/10/apple-spousti-streamovaci-televizi-apple-tv/

 APPLE.COM: Apple TV+.  [online]. [cit. 2021-03-28]. Dostupné z: https://www.apple.com/cz/apple-tv-plus/78
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3.5 Disney+ a další streamovací služby SVOD 

 Dále si představíme streamovací služby, které ještě nejsou v České republice dostupné, ale 

můžeme je očekávat. Dále také služby, které nejsou čistě SVOD streamovací služby. 

 Nejznámější je služba Disney+, která byla uvedena na trh v listopadu roku 2019, stejně jako 

Apple TV+. Služba spadá pod společnost Walt Disney, a díky jejich nabídce filmů a seriálů, byla 

poptávka vyšší než všichni čekali.  V České republice zatím není služba dostupná, ale čím dál více 80

lidí se snaží připojit k Disney+ pomocí VPN, tedy změnou polohy zařízení. V České republice má 

být spuštěno HBO MAX, což nahradí HBO GO a přinese řadu vylepšených funkci a novinek. 

Dalšími novinkami bude platforma Discovery+ a Paramount+.  81

 Měsíční předplatné nabízí také streamovací služby, které nejsou založeny na SVOD bázi. 

Jedná se například o Aerovod, kde se nachází 500 titulů a láká především na české a artové filmy. 

Další českou platformou je iPrima, vlastněna televizní stanicí Prima. Ta umožňuje za měsíční 

poplatek 59 Kč sledovat pořady až na pěti zařízeních. Ne všechny tituly jsou u měsíčního 

předplatného dostupné. Platforma slouží především ke sledování pořadů bez reklam. Nesmíme 

zapomenout na Voyo, které nabízí přes 2000 titulů, archiv televize Nova a možnost zhlédnutí 

neodvysílaných pořadů. Měsíční poplatek činí 159 Kč.  82

  

 MEDIAGURU: Disney+ hlásí téměř 95 milionů předplatitelů. [online]. [cit. 2021-03-28]. Dostupné z: https://80

www.mediaguru.cz/clanky/2021/02/disney-hlasi-temer-95-milionu-predplatitelu/

 JETMAR, Jakub. Nabídka filmových předplatných v Česku roste. Médiář [online]. [cit. 2021-03-28]. Dostupné z: 81

https://www.mediar.cz/nabidka-filmovych-predplatnych-v-cesku-roste/

 Tamtéž82
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 Všechny streamovací služby SVOD, které jsme si na předchozích stránkách představili, se 

stávají čím dál více populárními a nabídka se postupně rozrůstá. Očekává se, že v roce 2025 budou 

mít služby SVOD až 1 bilion předplatitelů.  (Graf č. 4) 83

  

  

 STOLL, Julia. Number of SVoD subscribers worldwide 2015-2025. Statista.com [online]. 2021 [cit. 2021-03-28]. 83

Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/949391/svod-subscribers-world/
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Graf č. 4 -  Počet předplatitelů SVoD po celém světě 2015–2025 (Zdroj: statista.com) 

http://statista.com


 Největší nárůst se očekává od Disney+, a to také z toho důvodu, že zahrnuje indickou 

streamovací platformu Hotstar. Nejsilnější službou je v současné době Netflix, který má přes 200 

milionů předplatitelů po celém světě. Předpokládá se, že bude poražen službou Disney+, a to v roce 

2025. Můžeme dále vidět pozvolný nárůst Amazon Prime Videa a HBO MAX. Naopak oblíbenost 

Apple TV+ by mohla v příštích letech klesat.  (Graf č. 5) Ohrozit je mohou i novější streamovací 84

služby SVOD pocházející z USA. Jedná se o Discovery+, které vzniklo v lednu 2021. Později v 

roce 2021 má odstartovat také nová služba Paramount+.  85

 STOLL, Julia. SVoD subscriber count worldwide 2020-2026, by service. Statista.com [online]. 2021 [cit. 84

2021-03-28]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/1052770/global-svod-subscriber-count-by-platform/

 DEADLINE : Streaming Boom Reaches 2021 Crossroads: Can Big Media Really Catch 85

Netflix? DEADLINE [online]. 2021 [cit. 2021-04-22]. Dostupné z: https://deadline.com/2021/01/streaming-2021-
outlook-disney-hbo-max-peacock-apple-netflix-1234662348/
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Graf č. 5 -  Počet předplatitelů SVoD po celém světě 2020–2026 podle služeb (Zdroj: statista.com) 

http://statista.com


4 Praktická část 

4.1 Vymezení cíle výzkumu  

 Cílem praktické části této bakalářské práce je zjistit, jaké je postavení jedinců v České 

republice ke streamovacím službám typu SVOD. Zda tyto druhy služeb využívají, případně z 

jakého důvodu o ně nemají zájem nebo naopak, jaké přednosti jim nejvíce vyhovují. V souvislosti s 

aktivním využíváním se také budeme zabývat vlivem streamovacích služeb na dané jedince a jejich 

vztahy ke kultuře, rodině a blízkému okruhu. Zjistíme, jakým způsobem konvergence médií 

ovlivnila příjem audiovizuálních děl a jejich zařazení do denní rutiny.  

 Výzkum byl prováděn kvantitativním způsobem, a to prostřednictvím internetového 

dotazníku. Cílem bylo obdržet alespoň 100 odpovědí od jedinců, kteří patřili do zkoumané skupiny 

lidí. Tento počet by měl být dostatečný k posouzení vztahu respondentů ke streamovacím službám 

SVOD a jejich působení na život.  

4.2 Stanovení výzkumných otázek 

 Pro tuto část bakalářské práce byly vytvořeny výzkumné otázky, které vychází především z 

teoretické části a budou zodpovězeny na základě odpovědí, které se objeví v internetovém 

dotazníku. 

Otázka č. 1: 

Jak a do jaké míry využívají respondenti streamovací služby SVOD? 

Otázka č. 2: 

Jak respondenti vnímají vliv globalizace na trh audiovizuálního obsahu streamovacích služeb 

SVOD? 

Otázka č. 3: 

Jaký mají vliv SVOD služby na život respondentů? 
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4.3 Metodika a postup 

 Kvantitativní výzkum probíhal prostřednictvím dotazníku. Byl vytvořen na internetové 

stránce Survio, která umožňuje jednoduchou tvorbu přehledného dotazníku. Sběr informací probíhal 

na internetu, a to z toho důvodu, že se předpokládá aktivita jedinců, využívajících streamovací 

služby SVOD, v tomto prostředí. Bylo tedy předpokládáno, že se dotazníku nezúčastní starší osoby, 

které se v internetovém prostředí tolik nepohybují. Dotazník byl sdílen na mém Facebookovém 

profilu, dalších profilech a také ve skupinách na Facebooku. 

 Dotazníkové šetření obsahovalo 20 otázek. Pokud jedinec nevyužíval streamovací služby 

SVOD, byly pro něj určeny pouze 4 první otázky. Pokud je využíval, měl možnost odpovědět na 

všechny. Objevovaly se otázky uzavřené a polootevřené. Uzavřené otázky byly ve většině případů 

dichotomické, ale objevily se také polytomické - výběrové či výčtové. Dotazník byl anonymní a 

otázky byly položeny tak, aby jim rozuměli i lidé, kteří se ve sféře streamovacích služeb SVOD 

tolik nepohybují. Uvedeny byly také příklady.  

 Dotazník se nejdříve zabýval zjišťováním obecných informací jako je pohlaví či věk. Další 

část se zajímala o to, zda jedinci vůbec využívají streamovací služby, případně jak. V poslední části 

byly otázky mířeny především na vliv těchto platforem, který se promítá v životech respondentů.  

Při dotazníkovém šetření se postupovalo následovně: 

- Příprava dotazníku - dotazník byl vytvořen na základě výzkumných otázek, které budou 

zodpovězeny a také na základě informací, které byly zmíněny v teoretické části této práce 

- Sběr dat - dotazování probíhalo ve dnech 1.4. - 4.4.2021, a to prostřednictvím internetového 

dotazníku. Respondenti byly z prostředí Facebooku, tedy lidi, kteří aktivně využívají internet a 

sociální sítě. 

- Zpracování výsledků -  odpovědi byly zpracovány do grafů pomocí programu Pages. 

- Vyhodnocení výsledků - výsledky posloužily k zodpovězení výzkumných otázek  

Dotazník byl vytvořen, zpracován a vyhodnocen autorkou bakalářské práce. 
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4.4 Respondenti 

 Do výzkumu se zapojilo celkem 100 náhodně oslovených respondentů, kteří dotazník 

vyplnili pomocí přímého odkazu, který byl sdílen na Facebooku. Jak již bylo zmíněno, prostředí 

Facebooku bylo zvoleno z toho důvodu, že je na něm větší předpoklad výskytu jedinců, kteří sledují 

filmy či seriály prostřednictvím placených streamovacích služeb. Respondenti byli muži i ženy ve 

věku od 15ti let. 

 Podíl mužů a žen byl dost nevyrovnaný. Důvodem může být větší ochota žen k ženě nebo 

větší aktivita na sociálních sítích. Dotazníku se zúčastnilo 72 % žen a 28 % mužů.  
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Graf č. 6 - Pohlaví respondentů



 Můžeme vidět, že se dotazníku zúčastnili nejvíce mladší jedinci. Je patrné, že podíl 

respondentů se zmenšoval přibývajícím věkem. Ze 100 respondentů bylo 62 % lidí ve věku 15-24 

let. Jedinci v tomto věku jsou na internetu nejaktivnější, tudíž se výsledek dal předpokládat. 

Respondentů ve věku 25-34 let se zúčastnilo celkem 25 ze 100, tedy jedna čtvrtina. Poté můžeme 

vidět výrazný skok. Lidí ve věku 35-44 se zúčastnilo pouze 7 %. Následovala věková kategorie 

45-54 let se 4 %. Poslední byla skupina jedinců ve věku 55 let a více. 

 

4.5 Oblasti výzkumu 

 Výzkum lze rozdělit do několika oblastí, které nám mohou pomoci výsledky vyhodnocovat 

přehledněji.  

1) Sociodemografické určení (tato oblast je popsána výše a znázorňuje pohlaví a věk respondentů)  

2) Využívání streamovacích služeb SVOD 

3) Síla kulturní sounáležitosti u streamovacích služeb SVOD 

4) Ochota platit za streamovací služby SVOD 

5) Vliv streamovacích služeb SVOD na volný čas respondentů 
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Graf č. 7 - Věk respondentů



Využívání streamovacích služeb SVOD 

 V druhé oblasti se budu zajímat o to, zda respondenti využívají streamovací služby a jakým 

způsobem. Také budu zjišťovat pozitiva a negativa těchto streamovacích platforem.  

Využíváte ke sledování filmů/seriálů placené streamovací platformy SVOD (Netflix, HBO GO, 

Disney+ atd.)? 

 První otázkou této oblasti bylo, zda jedinci využívají placené streamovací platformy SVOD 

ke sledování filmů či seriálů. Pro větší upřesnění byly uvedeny příklady (Netflix, HBO GO a 

Disney+). V grafu vidíme, že 82 % respondentů tyto služby využívá a pouze 18 % jedinců ne. Tento 

výsledek se dal očekávat, a to hlavně proto, že se dotazníku zúčastnili mladší lidé, kteří jsou velice 

aktivní v prostředí internetu a tráví více volného času sledováním filmů a seriálů.  

 

  

34

18 %

82 %

Ano Ne

Graf č. 8 - Využívání streamovacích služeb



 V grafu níže můžeme vidět, že to byli většinou starší jedinci, kteří odpověděli, že 

nepoužívají streamovací platformy. Až 25 % jedinců ve věku 45-54 let odpovědělo záporně. 

Dokonce u respondentů nad 55 let zvítězila na plné čáře negativní odpověď. Je tedy patrné, že 

doba , ve které respondenti vyrůstali a jejich věk hraje velkou roli.  
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Graf č. 9 - Podíl využiti streamovacích služeb u věkových skupin



Pokud NE, z jakého důvodu? 

 Další otázka se týkala pouze jedinců, kteří nevyužívají streamovací služby SVOD. Tedy  

18 % respondentů. Zajímala jsem se především o to, z jakého důvod nemají zájem o využívání 

těchto služeb. Nejčastější odpovědí bylo, že ke sledování využívají bezplatné platformy, jako je 

například Youtube. Takto odpovědělo 10 lidí, tedy 56 %. Odpověď potvrzuje, že i když se o 

službách AVOD nemluví tolik jako o službách SVOD, tak v počtu uživatelů stále vedou. U 

ostatních respondentů jsme se nezeptali, zda používají služby AVOD jako je např. Youtube. Avšak 

můžeme s velkou pravděpodobností předpokládat, že Youtube využívá většina lidí, kteří se již na 

internetu běžně pohybují.  

 Další častou odpovědí bylo, že si respondenti myslí, že by jim sledování seriálů a filmů na 

těchto platformách bralo volný čas. Potvrzuje to tedy Jenkinsův názor, že místo ušetřeni času se 

jedinec zakouká a dokáže zhlédnout několik epizod seriálu. Překvapilo mě, že to přiznalo až 39 % 

respondentů, kteří služby SVOD nevyužívají. Stejný počet respondentů odpovědělo, že jim stačí 

klasické televizní vysílání, což se dalo očekávat, protože je televize součástí života už mnoho let. 

 Problémem byla také příliš vysoká cena. Takto odpovědělo 22 % respondentů, tedy čtyři 

lidi. Tyto respondenty by mohly streamovací služby nalákat na snížení ceny či nějakou slevu. Hned 

v zápětí (17 %) se objevila odpověď, že streamovací služby nenabízí filmy či seriály, o které má 
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Graf č. 10 - Důvody nevyužívání SVOD služeb



jedinec zájem. Problém s chybějícím českým dabingem či titulky mělo 11 %, tedy dva respondenti. 

Pocit kulturní sounáležitosti, který jsem zmiňovala u prostorové konvergence, nehrál tak velkou 

roli. Stejné procento lidí (11%) streamovací služby vůbec neznalo a jednalo se o respondenty ve 

věku 55 a více.  

 Respondenti měli také možnost uvést vlastní odpověď. Toho využil pouze jeden člověk. 

Jeho odpověď zněla „Mnou sledované seriály jsou příliš rozptýlené na různých platformách. Za 

obsah bych rád platil, ale nechci si platit 5 různých platforem.” Myslím si, že se jedná o taktiku 

streamovacích služeb SVOD. Každý se snaží nabízet něco jiného, a tak jedince přinutit, aby si 

danou službu předplatil. 

 Poslední dvě možnosti zůstaly nedotčené. Nikdo z respondentů si filmy a seriály 

nepronajímá ani nekupuje. Vyplývá z toho, že služby TVOD jsou čím dál méně oblíbené, což jsme 

viděli i u grafu, který se nachází v kapitole 2.1. Nikdo neuvedl, že by se na seriály či filmy nedíval.  
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Další otázky budou mířeny pouze na respondenty, kteří služby SVOD využívají, tudíž zbylých 

82 respondentů.  

Pokud ANO, jaké placené streamovací platformy (SVOD) využíváte? 

 Touto otázkou jsem se snažila zjistit, jaké streamovací platformy jsou mezi respondenty 

nejvyužívanější a porovnat se světovou oblíbeností. Respondenti mohli zvolit více než jednu 

streamovací službu SVOD a také měli možnost odpověď samy doplnit. 

 Nejčastější odpovědí byla streamovací služba Netflix, kterou používá až 95,1 % zbylých 

respondentů, což je velmi vysoké procento. Výsledek byl očekávaný z několika důvodů. Prvním je, 

že Netflix se do České republiky dostal už v roce 2016 a stal se tzv. průkopníkem streamovacích 

služeb. Nabídka na Netflixu je u nás opravdu velká. Služba nabízí české titulky a občas také dabing, 

tudíž mohla zaujmout i starší část populace, která anglický jazyk tolik neovládá. Mladší publikum 

se setkává na internetu s reklamami společnosti Netflix celkem často. Filmy a seriály z jejich vlastní 

produkce se stávají velice populární. Jedná se o seriály jako je např. Stranger Things, Black Mirror, 

Orange is the New Black, The Umbrella Academy atd. 
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Graf č. 11 - Využití jednotlivých služeb SVOD



 Na druhém místě se objevila služba HBO GO s 36,6 %. Hlavní přidanou hodnotou 

streamovací služby oproti Netflixu je, že nabízí všechny pořady v českém jazyce. Očekávala jsem, 

že respondenti, kteří volili tuto možnost, budou požadovat český dabing. V otázce, která se tohoto 

tématu týkala neodpověděl ani jeden předplatitel HBO GO, že je pro něj český dabing důležitý. Za 

největší výhodu považovali možnost sledování bez reklam a volný a široký výběr na jednom místě.  

 Na dalším místě se objevila streamovací služba Apple TV+, kterou užívá 36,6 % 

respondentů. Využívají ji především respondenti ve věkové kategorii 15-24 let. Domnívám se, že 

hlavním důvodem je to, že společnost nabízí tuto službu na několik měsíců zdarma ke koupi 

zařízení značky Apple. Značka je mezi mladými jedinci velice populární. Hlavní nevýhodou této 

služby je možnost využití pouze na zařízeních se systémem iOS a také malá nabídka. To mohlo vést 

ke sníženému počtu uživatelů. 

 Další příčku obsadila odpověď “Jiné”, ke které mohli respondenti doplnit vlastní odpověď. 

Příležitosti využilo 12,9 % zbylých respondentů. Každý z nich však volil minimálně ještě jednu 

možnost, která byla předem uvedena. Dvakrát se objevila odpověď Spotify, ale nepatří do skupiny 

SVOD ani VOD. Ve stejném počtu se objevila i služba Hayu. Jde o službu SVOD, která se 

zaměřuje především na reality show. Do České republiky se dostala v únoru roku 2021 a nabízí více 

než 250 pořadů.  Mezi odpověďmi byla služba Telly, což je satelitní a internetová televize. Dále 86

Voyo a Aerovod, o kterých jsem se zmiňovala v kapitole 3.5. Jednou byly zmíněny služby Mubi, 

Kodi a Youtube Premium. Nejedná se však o služby SVOD. 

 Na pátém místě se umístila streamovací služba Amazon Prime Video, kterou používá 9,8 % 

respondentů. Výsledek mě nepřekvapil, protože Amazon nabízí minimální množství českého 

dabingu a titulků. To se potvrzuje i u otázek ohledně tuzemského obsahu a důležitosti českých 

titulků. Pro uživatele služby Amazon Prime Video nejsou tyto věci podstatné. Zajímavostí je, že 

všichni uživatelé této služby mají předplacenou i službu Netflix a půlka z nich také službu HBO 

GO. 

  

 ČESKÝ ROZHLAS: V Česku je dostupná streamovací služba Hayu, cílí výhradně na fanoušky reality show. [online]. 86

2021 [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://digital.rozhlas.cz/v-cesku-je-dostupna-streamovaci-sluzba-hayu-cili-
vyhradne-na-fanousky-reality-8429699
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 Poslední místo obsadila služba Disney+, kterou využívá pouze 2,4 % zbylých respondentů. 

Odpověď nebyla překvapující, protože tato služba není dostupná v České republice. Je však známá 

a lze se na ní připojit přes VPN, proto byla jednou z nabízených možností. Uživatelé této služby 

mají předplacené další platformy (Netflix, Amazon Prime Video a HBO GO). Je tedy jasné, že 

Disney+ není jejich první volbou. 

 Pokud výsledky srovnáme se světovým využíváním streamovacích služeb, vidíme jasné 

rozdíly. Jediné v čem se výsledky shodují je první místo, které obsadila služba Netflix. HBO GO, 

které je u nás na druhém místě se ve světovém měřítku nachází na čtvrtém. Naopak Amazon Prime 

Video a Disney+ ve světě vedou. Důvodem může být popularita všech služeb Amazon, které jsou 

rozšířené především v USA. U Disney + to je ve velké míře dostupnost.  
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Graf č. 12 - Uživatelé Amazon Prime Video a další streamovací služby



Jak často využíváte tyto streamovací služby? 

 Tuto otázku jsem položila především k potvrzení jednoho z jevů uživatelské konvergence. 

Jedná se o nárůst volného času, který je věnován konzumaci mediálních obsahů (v našem případě 

filmy a seriály). Díky grafu níže můžeme tento jev jednoznačně potvrdit. Až 37,8 % respondentů 

využívá streamovací služby denně. Očekávala jsem, že bude především zastoupena věková skupina 

15-24 let. Jsou často obviňování staršími jedinci, že tráví sledováním filmů a seriálů příliš mnoho 

času. Jen 29 % jedinců v nejmladší věkové skupině sleduje streamovací služby denně. Největší 

zastoupení má skupina 25-34 let, ze které až 52 % jedinců sleduje filmy a seriály denně. 

 

  

 Vícekrát do týdne využívá streamovací služby 62 % respondentů. Poté můžeme vidět 

výrazný skok. Méně než jednou týdně jsou služby využívány 6,1 % respondenty. Nejméně jedinců 

(4,9 %) využívá služeb jednou týdně. Z těchto údajů vyplývá, že jsou streamovací služby využívány 

opravdu hojně.  
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Graf č. 13 - Využívání streamovacích služeb 
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Jaké zařízení používáte nejčastěji při přehrávání filmů/seriálů prostřednictvím těchto 

streamovacích služeb ? 

 U této otázky mě zajímalo, jaké zařízení je nejvíce používané při sledování. Na prvním 

místě se objevila televize (70,7 %). Vidíme tedy, že televize je stále populárním zařízením. Může za 

to i její nepřetržitý vývoj, který jsem zmiňovala u technologické konvergence. Díky vzniku HbbTV 

mají uživatelé možnost využívat streamovací služby na velké obrazovce. V současné době obsahují 

ovladače i přímé tlačítko. Díky konvergenci přijímačů a přístupu mohou uživatelé sledovat filmy a 

seriály také na telefonu (39 %) a tabletu (18,3 %).  

 Výrazný rozdíl používání můžeme vidět u notebooku (53,6 %) a stolního počítače (13,9 %). 

Jedná se téměř o stejné zařízení, avšak notebook má výhodu přenosnosti. To je tím hlavním 

důvodem velkého rozptylu. 
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Graf č. 14 - Využití zařízení ke sledování



Kdy nejčastěji využíváte streamovací služby? 

 Jedna z otázek byla zaměřena na to, kdy jsou nejčastěji využívány streamovací služby. 

Respondenti měli možnost zvolit více odpovědí. Doma ve volném čase jsou využívány streamovací 

služby nejčastěji (98,8 %). To se dalo očekávat, protože mnoho lidí považuje sledování filmů a 

seriálů za relax a televize je nejčastěji využívaným zařízením. Naopak bylo překvapující, že málo 

respondentů využívá streamovací služby na cestách (21,9 %). Technologická a uživatelská 

konvergence nám totiž umožňuje sledovat filmy a seriály kdykoliv a kdekoliv, a dalo by se 

očekávat, že lidé budou tuto funkci využívat.  

 Druhou nejčastější odpovědí bylo také sledování při trávení času s blízkými a přáteli  

(21,9 %). Jen 10,9 % respondentů využívá streamovací služby při studiu či v práci a ještě méně  

(7,3 %) sleduje filmy či seriály při sportu.  
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Graf č. 15 - Činnosti při využívání streamovacích služeb



Co považujete za největší pozitiva těchto placených streamovacích služeb? 

 U této otázky mě zajímalo, co patří z pohledu respondentů mezi největší výhody 

streamovacích služeb SVOD. Jedinci měli možnost zvolit více než jednu odpověď a také napsat 

svou vlastní. Až 75,6 % respondentů považuje za největší výhodu volný výběr, díky kterému se 

nemusí řídit televizním programem. Tato vlastnost streamovacích služeb dovoluje být aktivním 

uživatelem, který si sám volí, co a kdy chce sledovat. Opírá se tedy o participativní kulturu, ve které 

jsou všichni uživateli. 

 Další častou odpovědí byla možnost sledování pořadů bez reklam (71,9 %). Tato odpověď 

byla očekávána, protože nikdo nechce být přerušen reklamním sdělením. Těsně následovala 

nabídka širokého výběru na jednom místě (69,5 %) a možnost zapnutí přehrávání, kde jedinec 

skončil (62,2 %). Tyto čtyři výhody byly považovány za hlavní. 

 Možnost sledování na jakémkoliv zařízení považuje za pozitivum pouze 36,6 % 

respondentů, čehož jsme si mohli všimnout i u předchozích otázek, kdy většina respondentů 

využívá streamovací služby doma prostřednictvím televize. O něco měně respondentů (31,7 %) 

považuje nabídku obsahu na základě profilu jako výhodu. Až 96,1 % respondentů jsou uživatelé 

Netflixu. HBO GO tuto funkci nenabízí, ale přidáním této funkce by mohl získat více předplatitelů. 

Lehký přístup obdržel pouze 29,3 %. Nejméně důležité je pro respondenty sledování v offline 

režimu (13,4 %). Důvodem může být neustále připojení k internetu, které je v této době žádoucí.  
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Graf č. 16 - Pozitiva streamovacích služeb SVOD



Co sledujete více na těchto platformách? 

 U této otázky jsem zjišťovala, zda respondenti sledují více filmy či seriály. Otázka byla 

uzavřená. U odpovědi jednoznačně převládaly seriály, které preferuje 79,3 % respondentů. 

Výsledek můžeme porovnat s nabídkou Netflixu, který je mezi respondenty nejoblíbenější. 

Zmíněná streamovací služba nabízí dvakrát více filmů než seriálů. Doporučovala bych tedy, aby 

Netflix přehodnotil svoji nabídku a zařadil do ní více seriálů, které jsou mezi respondenty 

oblíbenější.  
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Graf č. 17 - Preference filmů a seriálů



Síla kulturní sounáležitosti u streamovacích služeb SVOD 

 V této oblasti se budu snažit pochopit důležitost kulturní sounáležitosti, kterou se v 

posledních letech placené streamovací služby zabývají. Mnoho z nich se snaží přizpůsobit 

lokálnímu trhu, aby mohly zaujmout více obyvatel. 

Je pro Vás důležité, aby streamovací platformy nabízely české filmy/seriály? 

 Touto otázkou jsem zjišťovala, jak důležitá je pro respondenty lokální produkce. Pouze  

22 % jedinců odpovědělo, že jsou pro ně české filmy a seriály důležité. Je to jen necelá 1/4, ale 

pokud budou platformy nabízet český obsah, mohou zaujmout podstatně více jedinců. O regulaci se 

snaží i nejnovější znění zákona o audiovizuálních službách na vyžádání, které jsem již zmiňovala. 

 Dalo se předpokládat, že česká produkce bude preferována spíše jedinci ve starším věku, 

což se potvrdilo. Zájem o českou produkci se zvyšoval s narůstajícím věkem. Důvod je nejspíše cizí 

jazyk nebo zvyk. 
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Je pro Vás důležité, aby streamovací platformy nabízely český dabing nebo titulky? 

 Další otázka z této oblasti se týkala důležitosti dabingu a titulků. Nabídnuty byly tři 

odpovědi, respondent si mohl vybrat jednu z nich. Na prvním místě se umístila důležitost českých 

titulku (45,1 %). Hned v zápětí se objevila odpověď, která tvrdila, že dabing ani titulky důležité 

nejsou (43,9 %). Pouze 11 % respondentů požadovalo dabing. Z dotazníku tedy vychází, že určitá 

jazyková bariéra u streamovacích služeb vzniká a nejlepším řešením pro obě strany je zavedení 

titulků. 
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Ochota platit za streamovací služby SVOD 

 U této oblasti jsem se zajímala o to, kolik za streamovací služby respondenti zaplatí a zda 

jim ceny přijdou adekvátní. 

Sdílíte placené členství s někým jiným? 

 V této otázce jsem zjišťovala, zda respondenti sdílí účet či profil streamovacích služeb s 

někým jiným. Až 54,9 % respondentů sdílí účet s další osobou/osobami a každý má svůj profil, což 

může snížit jejich výdaje za tyto služby. Účet by měl být správně sdílen pouze v domácnosti. 

Nepředpokládám však, že to je u všech respondentů pravidlem. Sdílený profil má 28 % 

respondentů. Zbylých 17,1 % jedinců využívá členství sám. Můžeme tedy vidět, že se respondenti 

snaží ušetřit prostřednictvím sdíleného členství či dokonce profilu.  
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Graf č. 20  - Využití sdíleného členství



Kolik celkem měsíčně zaplatíte za streamovací služby? 

 Dále mě zajímalo kolik respondenti, kteří služby využívají, měsíčně zaplatí. U této otázky 

byly odpovědi vcelku vyrovnané. Nejčastěji se objevovala odpověď 201-350 Kč (28 %). 

Respondent má nejspíše předplaceny minimálně dvě služby nebo jednu, kterou s nikým nesdílí.  

Další odpovědí bylo 0-100 Kč (26,8 %) a 101-200 Kč (26,8 %). Tyto údaje nejsou překvapující, 

protože v minulé otázce jsme se dozvěděli, že většina respondentů s někým sdílí účet či profil. 

Měsíční výdaje jedince se tak rapidně snižují. Více než 351 Kč zaplatí 18,3 % respondentů. Největší 

zastoupení u poslední odpovědí mají respondenti ve věku 24-35 let. Důvodem může být to, že jsou 

už výdělečně činí a sledováním filmů a seriálů tráví více času než mladší skupina.  
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Graf č. 21 - Měsíční výdaje za streamovací 
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Přijde Vám cena streamovacích služeb adekvátní? 

 Poslední otázka této oblasti se snaží zjistit, zda respondentům, kteří služby využívají, přijde 

cena streamovacích služeb adekvátní. Kladně odpovědělo až 90,2 % dotazovaných, tedy valná 

většina. Jen 9,8 % respondentů si myslí, že je cena nepřiměřená. Tuto odpověď volili pouze jedinci 

ve věku 15-24 let. Důvodem tedy může být žádný či nízký příjem. 

 Odpovědi by se dle mého názoru mohly změnit. Netflix pracuje na softwaru, který odhalí 

sdílení hesel. Uživatelé poté nebudou moci sdílet profil či účet mimo jednu domácnost.  
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Vliv streamovacích služeb SVOD na volný čas respondentů 

 V této oblasti se zajímám o to, jak využívání streamovacích služeb mění návyky a trávení 

volného času.  

Berete sledování filmů / seriálů na streamovacích platformách jako součást života / rutiny? 

 V teoretické části jsem se zmínila o konceptu domestikace, což je proces zapojení určité 

technologie do rutiny člověka. V našem případě se jedná o streamovací služby SVOD, které jsou 

dostupné v České republice necelé desetiletí. Zajímalo mě, zda uživatelé považují sledování seriálů 

a filmů prostřednictvím streamovacích služeb za součást života i za takto krátký čas existence.  

 Kladně odpověděla většina respondentů (61 %). Za součást rutiny to nepovažuje 39 % lidí. 

Na základě Saffovy teorie mě tento výsledek nepřekvapuje, podle ni trvá třicet let než je 

technologie plně přijata každým. Čekala jsem však větší převahu kladných odpovědí, protože 

dotazováni byli pouze uživatelé těchto služeb. Navíc téměř 90 % respondentů sleduje obsah na 

těchto platformách vícekrát v týdnu. Důvodem dle mého názoru může být neuvědomování si, že se 

tato aktivita stala rutinou. 
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Graf č. 23 - Streamovací služby SVOD jako 
součást rutiny



Sledujete i běžné televizní kanály (např. Nova, Prima, ČT1 atd.)? 

 Dále jsem se zaměřila na to, zda uživatelé streamovacích služeb sledují i klasické televizní 

vysílání. Již víme, že se nejčastěji respondenti dívají na obsah prostřednictvím televize. Zajímalo 

mě, zda zařízení stále používají i ke zhlédnutí klasických televizních pořadů. Běžné televizní 

vysílání nesleduje až 37, 8 % respondentů. Přitom 65 % z nich využívá streamovací služby na 

televizi, tudíž přístup k televizním kanálu s velkou pravděpodobnosti mají, jen raději volí 

streamovací služby. Předpokládá se, že mladší jedinci, kteří mají přístup ke streamovacím službám, 

sledují běžné vysílání méně či vůbec, což mohu na základě mého dotazníku potvrdit.  

 Klasické televizní vysílání, stejně jako před pořízením streamovací služby, sleduje pouze 

23,2 % respondentů. Zbylých 39 % respondentů sleduje televizní vysílání, ale méně než před 

pořízením streamovacích služeb. 
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Graf č. 24 - Uživatelé streamovacích služeb a 
sledování běžného televizního vysílání



Využíváte streamovací služby při jiných činnostech tzv. Multitasking? 

 Touto otázkou jsem chtěla potvrdit aktuálnost roviny uživatelské konvergence, kterou je 

multitasking. Pojem, jak jsem již zmínila, vyjadřuje provádění více činností současně. V našem 

případě je jednou z činnostní sledování filmu či seriálu prostřednictvím streamovací platformy. Více 

než polovina respondentů (61 %) se věnuje při sledování dalším činnostem. Celkem 39 % se 

nevěnuje ničemu jinému při sledování. Výsledek mě poněkud překvapil, protože jsem očekávala 

vyšší míru kladných odpovědí. V současném “zrychleném” světě  mnoho z nás pociťuje nedostatek 

času a multitasking se zdá jako skvělé řešení.  
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Graf č. 25 - Streamovací služby SVOD a 
multitasking



Trávíte kvůli sledování filmů / seriálů prostřednictvím streamovacích platforem méně času s 

rodinou nebo přáteli ? 

 Jak již víme, díky digitálním médiím pobývají lidé více času na elektronických zařízeních. 

Rozšiřuje se individuální trávení času, protože přenosná zařízení jako je chytrý telefon, tablet a 

notebook, nám to dovolují. Děti a mladiství jsou většinu času samy a pocit obklopenosti jim 

dodávají média. U této otázky mě zajímalo zda jsou jedinci, kteří pociťují, že netráví tolik času s 

přáteli či rodinou kvůli sledování pořadů na streamovacích službách. 

 Pouze 7,3 % tedy 6 respondentů odpovědělo, že kvůli sledování tráví měně času s blízkými.  

Po hlubším zkoumání této odpovědí jsem zjistila, že 4 z nich jsou muži a 5 z celkového počtu jsou  

lidé ve skupině 15-24 let. Detailnější pohled také ukázal, že čtyři z šesti respondentů utratí měsíčně 

za předplatné více než 351 Kč. 
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Graf č. 26 - Trávení méně času s rodinou a 
přáteli



Pociťujete závislost na sledování filmů/seriálů prostřednictvím streamovacích platforem 

(např. nemůžete se odtrhnout od seriálu a zhlédnete několik dílů za sebou, tzv. 

Bingewatching)? 

 Poslední otázka se týká lehké formy závislosti, kterou mohou uživatelé streamovacích 

platforem pociťovat. V dnešní době je známý výraz bingewatching. U této otázky mě zajímalo kolik 

respondentů se nemůže odtrhnout od sledování seriálu. Pouze 33 % respondentů pociťuje tuto 

mírnou závislost, což je poměrně nízké procento. Pro téměř všechny jedince, kteří takto odpověděli, 

je největším pozitivem streamovacích služeb sledování bez reklam a preferencí jsou seriály. Z toho 

můžeme také vyvodit, že daní respondenti fenomén provozují. 
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Graf č. 27 - Pociťování závislosti na sledování



4.6 Závěry výzkumu  

 V této kapitole se budu snažit, co nejlépe odpovědět na výzkumné otázky, které jsem si 

určila. Uvedu ty nejdůležitější informace vyplývající z dotazníku, který jsem vytvořila. 

1) Jak a do jaké míry využívají respondenti streamovací služby SVOD? 

 Jako první jsem zjišťovala, zda respondenti využívají SVOD služby. Až 82% tyto služby 

používá a většinou se jedná o jedince ve věku 15-45 let. Tedy pouze 18 % respondentů streamovací 

služby nevyužívá a právě u nich mě zajímaly důvody. Nejčastějším důvodem bylo, že ke sledování 

využívají bezplatné platformy jako je například Youtube, což potvrdilo, že AVOD služby jsou stále 

populární. Tito respondenti měli také pocit, že by jim sledování filmů a seriálů prostřednictvím 

streamovacích služeb bralo volný čas. Případně si vystačí s klasickým televizním vysíláním. 

 Zbylá část výzkumu mířila pouze na respondenty, kteří placené streamovací služby 

využívají, tedy 82 respondentů. Nejvyužívanější službou je jednoznačně Netflix, který používá  

95,1 % respondentů. Netflix se do České republiky dostal v roce 2016 a je nejznámější streamovací 

platformou po celém světě. Na druhém místě se vyskytlo HBO GO. Za největší pozitivum 

streamovacích platforem je považován volný výběr, tedy možná aktivita uživatelů, kteří se nemusí 

řídit televizním programem. Výhodou je take možnost sledování bez reklam a široký výběr na 

jednom místě. Naopak sledování obsahu v offline režimu není pro respondenty tolik důležité.  

 Z pohledu uživatelské konvergence jsem se také snažila zjistit, jak často, na jakém zařízení a 

při jaké příležitosti jsou streamovací služby využívány nejvíce. Až 37,8 % jedinců využívá tyto 

služby denně, přičemž většina z nich je ve věku 25-34 let. Dalších 51,2 % sleduje obsah 2-6 x 

týdně. Tudíž streamovací služby jsou využívány opravdu hojně. Nejvíce používané zařízení je 

televize a na druhém místě se objevil notebook. Naopak nejméně používaný je stolní počítač. 

Nejčastěji respondenti využívají streamovací služby v pohodlí domova ve volném čase (98,8 %). 
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 Výsledky této části výzkumu mohly být poněkud překvapující. Přesto, že máme díky 

konvergenci médií možnost sledovat obsah kdekoliv a kdykoliv, respondenti si většinou usednou k 

televizi doma a sledují svůj oblíbený seriál prostřednictvím streamovací služby SVOD. Většina 

respondentů (79,3 %) sleduje více seriály než filmy. Tato informace by mohla pomoci například 

Netflixu, který nabízí na českém trhu dvakrát více filmů než seriálů. 

2) Jak respondenti vnímají vliv globalizace na trh audiovizuálního obsahu streamovacích 

služeb SVOD?  

 Na streamovacích službách se objevuje mnoho zahraničního obsahu, který se liší jazykem i 

kulturou. Snažila jsem se zjistit, jak tento fakt vnímají respondenti, kteří služby využívají. Z 

odpovědí vyplývá, že lokální produkce je důležitá pouze pro 22 % respondentů, přičemž většina z 

nich spadá do starší věkové kategorie. Tento výsledek se dal očekávat, protože starší jedinci jsou 

zvyklí na sledování českých filmů a seriálů z televizního vysílání. Respondenti ve věku 15-24 let 

mají naopak téměř od narození přístup k zahraničnímu obsahu prostřednictvím internetu. Může se 

jednat o Youtube videa či zahraniční hudbu. 

 Jedna z otázek byla zaměřena na český dabing a titulky. Jazyková bariéra se může u 

sledování seriálů a filmů prostřednictvím streamovacích služeb objevit. Pro většinu respondentů 

(45,1 %) jsou důležité české titulky a o něco méně (43,9 %) respondentů nepotřebuje žádný překlad. 

Pouze 11 % respondentů požaduje dabing. 

 Z výzkumu vyplývá, že respondenti vnímají vliv globalizace vcelku kladně. Především 

mladší generace preferují zahraniční obsah a zároveň nepožadují české titulky či dabing. Pokud se 

však streamovací služby chtějí zaměřit na širokou veřejnost, měly by nabízet vždy české titulky, 

případně dabing. Nově mají streamovací služby povinnost vyhradit 10 % své nabídky evropské 

tvorbě. Tím mohou uspokojit příznivce lokální produkce. 
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3) Jaký mají SVOD služby vliv na život respondentů? 

 Pro 61 % respondentů, kteří využívají streamovací služby, je sledování seriálů a filmů 

součástí životní rutiny. I když se jedná o více než polovinu, očekávala bych větší procento. Až 90 % 

respondentů sleduje obsah na streamovacích platformách několikrát týdně. Zajímalo mě také, zda 

uživatelé streamovacích služeb stále sledují klasické televizní vysílání. V posledních letech 

probíhaly diskuze ohledně tohoto tématu. Z výzkumu vyplynulo, že většina respondentů stále 

televizní kanály sleduje, ale méně než před pořízením členství u streamovací služby. Až 37,8 % 

respondentů klasické televizní vysílání již nesleduje. U zbytku respondentů (23,2 %) se nic 

nezměnilo.  

 Uživatelská konvergence a digitální média daly nový význam výrazu multitasking. Při 

sledování filmu či seriálu provádí další činnost 61 % respondentů. Někteří lidé tedy používají 

streamovací služby jako zátiší při jiných aktivitách. Na otázku, zda respondenti tráví méně času s 

blízkými, odpovědělo pouze 7,3 % kladně. Ve většině případů šlo o muže v mladším věku. S touto 

otázkou souvisela i ta další, která se týkala závislosti na streamovacích platformách. Je prokázáno, 

že se lidé stávají závislí na mediálním obsahu. Zajímalo mě, zda závislost pociťují respondenti při 

sledování filmů a seriálů. Pouze 33 % přiznalo, že se nemohou odtrhnout od seriálu a dokážou 

zhlédnout i několik dílů po sobě. Jedná se tedy o tzv. bingewatching. 

 Streamovací služby mají vliv i na finanční náklady respondentů. Nejčastěji měsíčně zaplatí 

201-350 Kč. Těsně za tím se objevovali odpovědi 0-100 Kč a 101-200 Kč. Vliv na rozdíl v částce 

má to, kolik služeb si jedinec předplácí. Velmi důležité je také, zda účet či profil s někým sdílí. Až 

54,9 % uživatelů sdílí účet s někým jiným a pouze 17,1 % respondentů využívá členství sám. 

Zbylých 28 % sdílí svůj profil s někým dalším. Podle pravidel by se účet měl sdílet pouze v 

domácnosti. Ceny služeb přijdou většině uživatelům adekvátní (90,2 %). Důvodem může být právě 

“možnost” sdílet účet či profil s někým dalším. 
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Závěr 

 V bakalářské práci jsem se zabývala konvergencí médií a vznikem a používáním služeb 

SVOD. Konvergence médií je důležitým procesem, bez kterého by služby SVOD nebyly. Pro 

pochopení vzniku a fungování jsem představila jednotlivé typy konvergence. Nejzásadnější pro tuto 

práci byla konvergence technologická, která nám pomocí rozvoje digitálních datových médií 

umožnila připojení k internetu. Důležitá byla také uživatelská konvergence. Ta stírá hranice mezi 

podavateli a příjemci a vznikají uživatelé, kteří jsou aktivní. Vliv měla i konvergence korporátní, 

socio-funkcionální, prostorová a regulační. Probrala jsem také služby VOD a zjistila, že těmi 

nejrozšířenějšími jsou stále služby typu AVOD. 

 Cílem praktické části bylo získat prostřednictvím dotazníkového šetření alespoň 100 

respondentů a zjistit jejich postoj k využívání streamovacích služeb SVOD. Ukázalo se, že 

respondenti streamovací služby SVOD hojně využívají. Sledování filmů a seriálu prostřednictvím 

HBO GO, Netflixu, Apple TV+ a dalších služeb je mezi mladistvými a mladšími dospělými velice 

populární. Většina respondentů tyto služby využívá denně a zařazuje je do své životní rutiny. 

Klasické televizní vysílání není tolik ohroženo, jak se může na první pohled zdát. Většina 

respondentů ho stále sleduje. Televize je v domácnostech nejpoužívanější i přes možnost sledování 

filmů a seriálů prostřednictvím telefonu či notebooku. 

 Vliv konvergence a služeb SVOD je v životech jedinců dostatečně znatelný. Kulturní 

sounáležitost, kterou mohou uživatelé postrádat, není pro většinu důležitá. Naopak je preferován 

zahraniční obsah. Sledování způsobuje také lehkou závislost, která se může projevovat nepřetržitým 

sledováním několika epizod seriálu. Mezi mladými se v souvislosti s touto činností uchytil pojem 

bingewatching. 

 Z mého pohledu jde o pouhý začátek rozvoje streamovacích služeb SVOD. Na trhu se 

objevují stále nové druhy a nabídka se rozšiřuje. Bude zajímavé sledovat, jak se budou služby 

SVOD vyvíjet dál a jaké vymoženosti nám konvergence médií ještě přinese. 
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Summary  

 In my bachelor thesis I dealt with the convergence of the media and the emergence and use 

of SVOD services. Media convergence is an important process without which SVOD services 

would not be. To understand the origin and functioning, I introduced the various types of 

convergence. The most fundamental for this work was technological convergence, which enabled us 

to connect to the Internet through the development of digital data media. Another important 

convergence was user convergence. It blurs the boundaries between applicants and recipients and 

creates users who are active. Corporate, socio-functional, spatial and regulatory convergence also 

had an impact. I discussed VOD services and found that AVOD services are still the most common. 

 The aim of the practical part was to obtain at least 100 respondents through a questionnaire 

survey and to find out their attitude to the use of SVOD streaming services. It turned out that SVOD 

streaming services are widely used among respondents. Watching movies and series via HBO GO, 

Netflix, Apple TV + and other services is very popular among teenagers and younger adults. Most 

respondents use these services on a daily basis and include them in their routine. Classic television 

is not as endangered as it may seem at first glance. Most respondents are still watching TV. 

Television as a device is the most used in households, despite the possibility of watching movies 

and series via telephone or laptop. 

 The impact of convergence and SVOD services is sufficiently noticeable in the lives of 

individuals. Cultural belonging, which users may lack, is not important to most. On the contrary, 

foreign content is preferred. Watching also causes a slight addiction, which can be manifested by 

continuously watching several episodes of the series. Among young people, the concept of 

bingewatching has taken hold in connection with this activity. 

 From my point of view, this is just the beginning of the development of SVOD streaming 

services. New types are constantly appearing on the market and the offer is expanding. It will be 

interesting to see how SVOD services will continue to develop and what conveniences media 

convergence will bring us. 
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Dotazník 

1)   Jaké je Vaše pohlaví?  

A) Žena 
B) Muž 

2)   Kolik je Vám let? 

A) do 15 let 
B) 15-24  
C) 25-34  
D) 35-44  
E) 45-54  
F) 55 a více 

3)  Využíváte ke sledování filmů / seriálů placené streamovací platformy SVOD (Netflix, HBO GO, 
Disney + atd.) 

A) Ano 
B) Ne 

4)   Pokud NE, z jakého důvodu? (Více možností) 

A) Ke sledování využívám bezplatné platformy (např. Youtube) 
B) Filmy a seriály si kupuji nebo pronajímám (např. prostřednictvím iTunes, Amazon, GooglePlay) 
C) Neznám tyto streamovací platformy 
D) Cena je příliš vysoká 
E) Nenabízí filmy či seriály, o které mám zájem 
F) Vím, že by mi to bralo volný čas 
G) Stačí mi klasické televizní vysílání 
H) Nesleduji filmy a seriály 
I) Jiné - 

5)   Pokud ANO, jaké streamovací platformy (SVOD) využíváte? (Více možností) 

A) Netflix 
B) HBO GO 
C) Disney + 
D) Apple TV + 
E) Amazon Prime Video 
F) Jiné -  
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6)   Jak často využíváte tyto streamovací služby? 

A)  Denně 
B)  4-6 x týdně 
C)  2-3 x týdně 
D)  1 x týdně 
E)  méně než 1 x týdně 

7)   Jaké zařízení používáte nejčastěji při přehrávání filmů / seriálů prostřednictvím těchto 
streamovacích služeb?  (Více možností) 

A) Telefon 
B) Notebook 
C) Tablet 
D) Televize 
E) Stolní počítač 

8) Kdy nejčastěji využíváte streamovací služby? (Více možností) 

A) Doma ve volném čase 
B) Na cestách (MHD, auto, vlak atd.) 
C) Při práci či studiu 
D) Při trávení času s blízkými nebo přáteli 
E) Při sportu (běžící pás, posilování atd.) 

9) Co považujete za největší pozitiva těchto placených streamovacích služeb? (Více možností) 

A) Nabídku obsahu na základě mého profilu (historie sledování) 
B) Široký výběr na jednom místě 
C) Volný výběr, nemusím se řídit televizním programem 
D) Možnost zapnutí přehrávání, kde jsem skončil/a 
E) Možnost sledování na téměř jakémkoliv zařízení 
F) Možnost sledování bez reklam 
G) Možnost sledování v offline režimu (možnost stažení do aplikace) 
H) Lehký přístup (stačí jen kliknout na aplikaci) 
10) Co sledujete nejvíce na těchto platformách? 

A) Filmy 
B) Seriály 

11) Je pro Vás důležité, aby streamovací platformy nabízely české filmy/seriály? 

1) Ano 
2) Ne, preferuji zahraniční obsah 
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12) Je pro Vás důležité, aby streamovací platformy nabízely český dabing nebo titulky? 

1) Ano, požaduji český dabing 
2) Ano, ale stačí mi české titulky 
3) Ne, není to pro mě důležité 

13) Sledujete i běžné televizní kanály (např. Nova, Prima, ČT1 atd.) 

1) Ano, běžné televizní vysílání sleduji stále stejně, jako před využíváním streamovací platformy 
2) Ano, ale méně, než před pořízením účtů na streamovací platformě 
3) Ne 

14)  Sdílíte placené členství s někým jiným? 

A) Ano, každý má svůj profil 
B) Ano, sdílím profil určený pro jednu osobu s někým dalším 
C) Ne, využívám ho pouze já 

15) Kolik měsíčně zaplatíte za streamovací služby dohromady? 

A)  0-100 Kč 
B) 101-200 Kč 
C) 201-350 Kč 
D) 351 a více Kč 

16) Přijde Vám cena streamovacích služeb adekvátní? 

A) Ano 
B) Ne 

17) Berete sledování filmů / seriálů na streamovacích platformách jako součást života / rutiny? 

A) Ano 
B) Ne 

18) Využíváte streamovací služby při jiných činnostech tzv. Multitasking? 

A) Ano 
B) Ne 
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19) Trávíte kvůli sledování filmů / seriálů prostřednictvím streamovacích platforem méně času s 
rodinou nebo přáteli?  

A) Ano 
B) Ne 

20) Pociťujete závislost na sledování filmů/seriálů prostřednictvím streamovacích platforem (např. 
nemůžete se odtrhnout od seriálu a zhlédnete několik dílů za sebou, tzv. Bingewatching)? 

A) Ano 
B) Ne 
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