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Anotace 

Diplomová práce se zabývá vznikem a adaptací konceptu televize CNN Prima NEWS na 

českém trhu a jeho možné hybridizace. Expanze globálních mediálních korporací je 

fenoménem 20. století, jehož vliv přetrval do současnosti. Televizní společnosti zřizují 

centrály, pobočky či prostřednictvím prodeje licencí oslovují publikum pomocí 

lokalizovaných stanic. Tato práce přibližuje teorii globalizace se zaměřením na koncepty 

globální kultury, glokalizace a hybridizace. Standardizací úspěšných vzorců si společnosti 

posilují postavení na globálním trhu, rozšiřují svůj vliv a v neposlední řadě jde o výnosnou 

prosperující činnost nevyžadující nepoměrně vysoké náklady. V práci je zachycen příchod 

licenčního konceptu globální televizní stanice na český mediální trh. Práce rozvíjí spojení 

globální zpravodajské značky CNN s českou komerční televizí. Tato spojení a odchylky jsou 

rozpracovány a porovnávány na základě třech konfrontovatelných oblastech. Zároveň je 

vyhodnoceno, čím se tento koncept vyznačuje a jaké jsou jeho možné formy hybridizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annotation 

 

The diploma thesis deals with the origin and adaptation of the concept of CNN Prima NEWS 

on the Czech market and its possible hybridization. The expansion of global media 

corporations is a phenomenon of the 20th century that affects persisted till present. The 

television companies set up centers, branches or, through the sale of licenses, reach its 

audience through localized television stations. This thesis approaches the theory of 

globalization with a focus on the concepts of global culture, glocalization and hybridization. 

With standardization of successful patterns the companys strengthen the its positions in the 

global market, expand their influence and, last but not least, it is a profitable prosperous 

activity that does not require high costs. The thesis captures the arrival of the licensing 

concept of a global television station on Czech media market. The thesis develops 

connection of the global news brand CNN with Czech commercial television. These 

connections and deviations are elaborated and compared on the basis of three confrontable 

areas. At the same time, it is evaluated what creates this concept and what are its possible 

forms of hybridization. 
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Úvod 

Tématem práce je Hybridizace konceptu TV stanic na příkladu CNN Prima NEWS. 

Spojení globální značky s lokálním investorem/médiem je na českém trhu obvyklé v tištěných 

médiích, v případě televize se jedná o zcela nový koncept, v tomto případě o spolupráci globální 

mediální společnosti CNN a české komerční televize Prima. Plánem této práce byla praktická část 

zabývající se zejména komparací zpravodajství televize Prima v čase. Záměrem bylo zjistit, jakou 

podobu mělo zpravodajství na televizi Prima před samotným vznikem projektu zpravodajské 

televize a po jeho zrodu. Vzhledem k tomu, že několik pořadů včetně Hlavních zpráv bylo 

vysíláno paralelně na televizích Prima i CNN Prima NEWS, a následně byla hlavní zpravodajská 

relace přesunuta pouze na stanici Prima, bylo záměrem praktické části tyto změny zkoumat 

pomocí obsahové analýzy vysílání CNN Prima NEWS. Následně měly být zjištěny formy 

hybridizace na úrovni programového schématu a večerního zpravodajského servisu. Zmíněný 

koncept práce byl narušen nemožností přístupu k archivu vysílání televize Prima, ač byl autorce 

práce v úvodních fázích přípravy tématu práce přislíben. Autorka tedy byla nucena se poněkud 

odchýlit od tezí a výše zmíněného rozvržení práce.  

Původním záměrem práce bylo představit a analyzovat vznik globální mediální koncepce 

na českém trhu a prozkoumat formy možného hybridního televizního kanálu, tato snaha byla 

v práci zachována, ač k němu byly použity odlišné postupy. Práce se v nové koncepci orientuje 

na počátek stanice a okolnosti vývoje a změn během prvního roku vysílání. Následně jsou 

představeni hlavní aktéři stojící za tímto mediálním projektem, televize CNN a televize Prima, a 

je vyložena jejich historická základna a úloha na jednotlivých trzích. V druhé části práce je 

srovnáván koncept CNN Prima NEWS s kmenovými stanicemi CNN a CNN International za 

účelem zjištění různosti pojetí zpravodajských televizí v rámci jedné značky. Tato část 

je vzhledem k nedostupnosti archivu vysílaného obsahu, a tudíž nemožné realizaci obsahové 

analýzy, držena na popisné a komparativní úrovni. V závěru práce jsou prezentována podstatná 

zjištění, podle kterých jsou následně rozebrány možné formy hybridizace konceptu, 

konfrontovány teoretickými rámci.  
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1 Globalizace 

Informační a komunikační toky prošly během dvacátého století významnými 

změnami z pohledu propojení i distribuce. Vzájemná provázanost politické, ekonomické, 

sociální a kulturní oblasti je značná a ovlivňuje občany jednotlivých států i globální 

společnost. Ačkoliv se práce snaží prezentovat, že se nejedná o novodobý fenomén, 

mnoho současných jevů bývá označováno pojmy vztahujícími se ke globalizaci. Pomocí 

teorií uznávaných akademiků a teoretiků jsou nastíněny globalizační procesy, které 

poskytují základní výklad současného světa. Průnik informačních a komunikačních 

technologií zapříčinil propojení sociální vztahů v mnoha aspektech společnosti. Pro 

zkoumání konceptu televizní stanice CNN Prima NEWS jsou klíčovými koncepty 

glokalizace a hybridizace.   

 Pojem globalizace je mnohdy používán jako jmenovatel procesů vývoje a změn 

moderní společnosti zejména v souvislosti s technologickým pokrokem, propojením 

světové populace a jednotlivých odvětví. Globalizace a další jí příbuzné výrazy jsou 

spojovány nejčastěji s oblastmi ekonomie, politiky, technologií, komunikace a médií. 

Tato práce se pokusí představit globalizační procesy prostřednictvím teorií a tezí 

významných teoretiků a sociologů. 

Ulrich Beck před více než dvaceti lety popsal charakteristiku slova globalizace 

jako „jistě nejčastěji užívané – zneužívané – a nejméně často definované, patrně nejhůře 

pochopené, nejzamlženější a politicky nejúčinnější heslo posledních, ale také 

nadcházejících let“ (Beck 1997; citováno dle Štětka 2007). Tento výrok je zdá se stále 

aktuální, výraz se ani po více než dvou dekádách nedočkal jednoznačné definice. 

S nejasným vymezením výrazu se pojí úskalí volného a rozporuplného užití, či příliš 

snadného zdůvodnění k vysvětlení víceméně jakéhokoliv mezinárodní jevu (Robertson, 

2011; Cochrane a Pane, 2004).  

Jeden z předních teoretiků zabývající se globalizací, Roland Robertson uvádí, že 

slovo globalizace se v akademické diskusi začalo objevovat v 80. letech 20 století, během 

nichž tento koncept v odborných kruzích získal na významnosti. Doplňuje také, že 
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užívání tohoto slova nabylo vzápětí na rozměru tak významně, že v současnosti fakticky 

nelze vysledovat vzorce jeho šíření napříč oblastmi současné společnosti (2000). Akce a 

procesy ovlivněné globalizací probíhají přerušovaně již po staletí, až poměrně nedávno 

na ni začalo být nahlíženo jako na společenský koncept. Základy tomuto diskurzu položil 

již v 60. letech 20. století představitel torontské školy Marshall McLuhan s konceptem 

„globální vesnice“. Tato vlivná teorie rozebírá vzájemnou globální provázanost pomocí 

elektronických technologií. McLuhan popisuje „globální vesnici“ jako stav větší svobody 

se znaky přirovnávajícími ke způsobu života domorodých kmenů podporující členitost, 

nesouhlas či harmonii. Kanadský sociolog a mediální teoretik ve své době až „prorocky“ 

pojmenoval mechanismy fungování lidské společnosti spojené s vývojem v oblasti 

komunikace (McLuhan, 2000).   

Jedním z prvních sociologů, snažícím se komplexně popsat proces globalizace 

v 90. letech 20. století, byl Anthony Giddens ve své práci Consequences of Modernity. 

Giddens definuje globalizaci jako „zintenzivnění celosvětových vztahů spojujících 

vzdálené lokality takovým způsobem, že místní dění je formováno událostmi 

odehrávajícími se na druhém konci světa a naopak“ (2003). Giddens uvažuje čtyři 

dimenze, které se mohou podílet na globalizaci, ale žádná z nich, jak sám uvádí nemůže 

být plně vysvětlena jen pomocí jiné. Čtyři dimenze tvoří světová kapitalistická 

ekonomika, systém národního státu, mezinárodní dělba práce a světový vojenský řád 

(Giddens, 2003). Práce se stala i terčem kritiky, zejména kvůli absenci kulturní vlivu jako 

samostatné dimenze a hybné síly v konceptu globalizace. Giddens ve svých dalších 

pracích rozvíjí pohled na globalizaci jako modernitu v globálním měřítku (tamtéž). 

V období 90. letech 20. století vstoupilo do formování globalizačních teorií 

několik výrazných celospolečenských změn. Konec studené války a s ním spojené 

geopolitické uspořádání světa, následné formování společnosti, vývoj a postupný průnik 

informačních a komunikačních technologií přispěly k utváření globálního vědomí, o 

kterém mluví Robertson (2011).  

Roland Robertson vlastní teorii globalizace vnímá dvojího charakteru, jako 

rostoucí míru propojení a zvyšující se reflexivitu globálního vědomí. Pojem globální 
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vědomí symbolizuje silnější provázanost a pokrok v oboru oproti zaužívanému výrazu 

sociální vztahy. Globální vědomí sociolog specifikuje jako „kompresi světa1, která vede 

k většímu pochopení světa jako celku“ (2014). Robertson spatřuje prvky globalizace ještě 

hlouběji než v 15. století a potvrzuje tak, že neshledává globalizaci moderním fenoménem 

(tamtéž). Ve své přelomové knize Globalization: Social Theory and Global Culture 

vysvětluje současnou pozornost upřenou ke globalizačním procesům, stíráním dělících 

linií mezi vnitřním a vnějším (Robertson, 2000). Robertson rozporuje názory 

předpokládající proces globalizace jako perspektivu, že „větší je lepší“, ignorující lokální 

pohled a vinící globalizaci ze zahlazování či zastiňování historie (1995). Rozchází se 

s Giddensovým pojetím globalizace, i jeho tezemi, že modernita je konceptem výhradně 

západních zemí (2014). Ústředním tématem Robertsonových prací je konflikt mezi 

globálním a lokálním v jehož důsledku zavedl pojem glokalizace (viz kapitola 1.4).  

Téma globalizace je poměrně abstraktní a definování jejího pojmu problematické. 

Dá se říci, že se v případě globalizace jedná o vícerozměrný proces propojení vztahující 

se na širokou škálu sociálních vztahů, jehož účinky lze hledat ve všech aspektech 

společenského života. Akademici na koncept pohlížejí z mnoha úhlů s ohledem na svou 

odbornost a zasazují období spojené s globalizací do kontextu různých časových rámců. 

Lze však vymezit vznik globalizace do konkrétního období a je to vůbec  

žádoucí? Globalizační pohled je dle některých akademiků historicky poměrně mladý, 

přesto je pozorován už několik století (Nederveen Pieterse, 1994).  

 

 

 

 

 

1 V literatuře někdy uváděno také jako „smršťování“.  
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Autor   Počátek   Téma 

Marx   1500s2   Moderní kapitalismus 

Wallerstein  1500s   Moderní světový systém 

Robertson  1500s, 1870-1920s Vícerozměrnost 

Giddens  1800s    Modernita 

Tomlinson  1960s   Kulturní planetarizace 

 

         (Nederveen Pieterse, 1994) 

 

Důvodem, proč se o globalizaci vedou intenzivní debaty převážně od 90. let 

minulého století je výrazný rozvoj informačních a komunikačních technologií, které 

posílily tempo a umožnily rozsah interakcí mezi společnostmi napříč téměř celým světem 

(Giddens, 2013). Technologie jsou dodnes vnímány v duchu technologického 

determinismu jako jedním z hlavních hybatelů globálních změn a provázanosti světa. Na 

druhé straně je to právě technologický vývoj, kterým kritici argumentují proti stále 

rostoucí a prohlubující se informační propasti. Technologie samotné jsou však pouhými 

vykonavateli formovanými společností. Nástroje informačních a komunikačních 

technologií jakožto ukazatelé globalizace umožnily propojení časové i místní (Mackay, 

2004). Satelitní vysílání a internet pomohly rapidnímu zvýšení toku informací a propojení 

lidí téměř po celém světě.  

Globalizace poukazuje k procesům tvořící jednotné světové společenství, lze tak 

uvažovat i s více globalizacemi. Nederveen Pieterse uvádí, že „v sociálních vědách je 

tolik koncepcí globalizace, kolik nabízí disciplín“ (1994). Pieterse chápe globalizaci jako 

 

2 U výrazů je ponecháno „s“ z anglického originálu vymezeného pro desetiletí či staletí, kvůli zachování 

přesnosti a odlišení od konkrétního roku. 
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volnou syntézu několika disciplinárních přístupů, což přesahuje meze společenských věd 

do oborů jako zemědělství, technologie či enviromentalismus (tamtéž). Na tyto rámce 

navazuje Štětka se vzájemně se prolínajícími koncepty politické globalizace, projevující 

se v myšlence oslabování národních států ve prospěch nadnárodních organizací (Giddens, 

2003), v těsnosti mezistátních vztahů (Nederveen Pieterse, 1994), tvoření jednotné 

globální občanské společnosti (Štětka, 2007); ekonomické globalizace v níž hlavní roli 

hrají nadnárodní korporace a ekonomika globálních sítí (tamtéž), ve spojení  

s internacionalizací a šířením kapitalistických tržních vztahů (Nederveen Pieterse, 1994), 

v dominující ekonomice nehmotných statků (Giddens, 2013); sociálně-prostorová 

globalizace přináší nárůst mezinárodní migrace a s ní i rozvazování sociálních vazeb 

(Štětka, 2007); přirozeně nejvíce vnímanou reprezentací diskurzu je kulturní globalizace 

jakožto zprostředkovatele narůstající globální komunikace  

(Nederveen Pieterse, 1994), vázající se převážně k přenosu a šíření kulturních symbolů, 

informací, poselství, hodnot, idejí ale například i mýtů a vzorců chování podílejících se 

na novém uspořádání osobních i kolektivních identit (Štětka 2002; 2007). Štětka 

podotýká, že v odborných debatách bývá kulturní schéma často opomíjeno a pozornost 

se tak přenáší pouze  

k procesům politických a ekonomických transformací, což shledává jako chybné  

a dodává, že by kulturním změnám měl být dán naopak, i s ohledem na výše zmíněné, 

větší zřetel než politicko-ekonomickým (2002). 

1.1 Ekonomická globalizace 

Ekonomice nedominuje jeden stěžejní průmysl, jako tomu bylo v minulosti, silnou 

ekonomickou pozici mají nyní společnosti, jejichž produkty jsou spojeny s informacemi, 

daty, internetovými službami či technologiemi (Giddens, 2013). Významnou roli hrají 

nadnárodní korporace orientující se na globální trhy a globální zisky. Nezřídka největší 

světové společnosti disponují příjmy srovnatelnými s HDP národních států. Fenomén 

mezinárodních korporací vznikl v období po druhé světové válce, kdy první americké 
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společnosti začaly expandovat mimo Spojené státy, mezi něž patřily i mediální korporace 

(tamtéž). V kulturní a mediální oblasti je míra globalizace výraznější než v jiných 

průmyslech právě díky svému nehmotnému charakteru. Vysoká míra globalizace  

a celosvětová penetrace svádí k myšlence, že mediální korporace jsou ekonomicky 

význačnější než jiné společnosti, ale není tomu tak (Sparks, 2007). Mezi 10 největšími 

společnostmi světa nemá mediální odvětví žádného zástupce. Trhu však již nedominují 

automobilky či ropný průmysl, jako tomu bylo v době formování Sparksových tezí.  

V současnosti se nejsilnější společnosti na světě pohybují v technologických odvětvích  

a v energetice (Sparks, 2007; Ventura, 2020). Kapitalistická světová ekonomika dodnes 

zahrnuje, kromě obchodu se zbožím a službami, komodifikaci pracovní síly do odlišných 

tříd. Tento proces přináší následky v podobě globálních nerovností (Giddens, 2003). 

Castells pracuje s pojmem „čtvrtého světa“3 k pojmenování těch, kteří jsou vyřazeni 

z ekonomických toků spojených s globalizací a trpí sociálním vyloučením. Uvádí, že 

„čtvrtý svět“ je přítomen v každé zemi, ztělesněný například americkými ghetty či 

chudinskými čtvrtěmi asijských metropolí (Castells 1998; citováno dle Cochrane a Pane, 

2004).  

1.2 Politická globalizace  

Politický vývoj je významným hybatelem sociální změny v moderní společnosti. 

Provázanost vzájemných vztahů mezi státy, mezinárodními organizacemi a nevládními 

uskupeními (např. Greenpeace, Člověk v tísni) je hlavním prvkem politické globalizace 

světa (Giddens, 2013). Svou roli zde hrají i nadnárodní korporace. K největším 

mezinárodním organizacím patří OSN, Světová banka, Mezinárodní měnový fond  

 

3 Označení „čtvrtý svět“ je reference k dříve užívanému rozdělení světových států. První svět označoval 

vyspělé země s demokratickými systémy, druhý svět byly komunistické státy východního bloku a třetím 

světem byly pojmenovávány ekonomicky a politicky nevyspělé státy, někdy nazývány i rozvojovými 

zeměmi. 
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či Evropská unie, ta nese spíše prvky regionalizace. Náhled na politickou globalizaci se 

v případě akademiků různí v roli národních států a potenciální ohrožení „vestfálského 

systému“.  

Anthony McGrew rozděluje odlišné pohledy na politickou globalizaci a jejich 

zastánce na globalisty, internacionalisty a transformacionalisty. Globalisté vidí národní 

státy jako přežité a jejich vlády slabé vůči národní problémům (např. recyklace odpadu) 

i globálním výzvám (např. klimatická krize). V globalizovaném světě s převažujícím 

nadnárodním kapitálem je moc orientovaná čím dál více v nadnárodním, regionálním  

a globálním měřítku (2004). Štětka uvádí, že „globalizace je de-nacionalizací  

a budoucnost má nezvratitelně globální podobu“ (2002). Diskuse o globálním a lokálním 

upozaďuje a v podstatě vylučuje úroveň státu (Sparks, 2007). Internacionalisté vidí 

naopak tendenci národních vlád řešit globální záležitosti a regulovat národní problémy 

více než kdy dříve. Dle tohoto postoje nejsou podoby národních států ohroženy, 

internacionalisté neshledávají nutné vzdálit se od dosavadního rozdělení moci a věří, že 

si státy s globálními výzvami poradí v rámci tohoto systému (McGrew, 2004). 

Tranformacionalisté se hlásí k myšlence nutné změny rolí a funkcí národních států  

a vymezuje se od vize předchozích konceptů. Podle těchto tezí národní státy neztrácejí 

svůj význam, ale musí se přizpůsobit novým uspořádáním svých pravomocí, aby obstály 

v kontextu sdílené moci mezi mezinárodními i nevládními institucemi a soukromými 

společnosti (tamtéž).  

S podobným koncepčním rozdělením, rozšířeným na celý proces globalizace, 

pracuje i Anthony Giddens. Myšlenkové školy označuje jako Hyperglobalistickou, 

Skeptickou a Tranfomacionalistickou (2013). Podle sociologie mají na sociální změnu 

vliv kulturní faktory sestávající z působení náboženství, komunikačních systémů  

a způsobu vládnutí v dané společnosti (Giddens, 2013). Z hlediska globalizace i tématu 

této práce je stěžejní působení kulturní oblasti, jejíž teoretický výklad následuje.  
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1.3 Kulturní globalizace  

Kultura je klíčovou součástí procesu globalizace, díky kultuře se vyvíjí společné 

porozumění, které je ústředním bodem spojení mezi místy a národy (Mackay, 2004). Lze 

ji popsat, jako v mnoha ohledech ten nejpřímější viditelný způsob, skrze který, lze zažít 

propojení v každodenním životě. Robertson uvažuje kulturu jako volnou dynamickou 

koncepci a zdůrazňuje, že v souvislosti s globalizačními teoriemi nelze mluvit o kultuře 

jako termínu běžně užívaném pro aspekt tmelící společnost. V jeho pojetí studia 

globalizace představuje kultura nové ideologické pole světového systému (2014).  

Giddens popisuje kulturní globalizaci jako zcela zásadní aspekt globalizačního 

diskurzu převyšující všechny čtyři dimenze globalizace (popsáno výše) (2003). 

Společenské kulturní rysy, postupy a zboží se stávají stále více globálními  

(Mackay, 2004). Transformace komunikačních technologií patří mezi významné účinky 

industrializace. Zvýšení informačních a komunikačních toků, globální výměna symbolů 

a symbolických systémů jsou hlavními prvky kulturní globalizace (Štětka, 2002). 

V posledních desetiletích došlo k markantnímu nárůstu kulturních statků z hlediska 

objemu, zvýšila se intenzita jejich přenosu a vzdálenost, kterou překonávají. Postupný 

vývoj a dostupnost informačních a komunikačních technologií od začátku 90. let 

zprostředkovaly nové možnosti globálního propojení informací, hodnot a idejí 

jednotlivcům i národům po celém světě. Tento proces je z velké části zprostředkován 

pomocí masových médií, které mají vliv i na význam sdělení, proto jde o přirozené 

prostupování kulturní a mediální globalizace.  

Obdobně jako globalizace samotná i v oblasti kulturních rámců leží koncept mezi 

různými názorovými proudy. Na kulturu a místní zvyky se lze dívat jako na součást 

společnosti čím dál ohroženější globálními procesy, nebo naopak jako na stále se 

rozvíjející soubor vztahů. Pohledy je možné rozdělit na dva tábory, stoupence vesměs 

homogenního náhledu na kulturní procesy a příznivce heterogenních teorií. Kritici 

globalizačních procesů poukazují na rostoucí nerovnosti, vlastnickou koncentraci  

a narušování místních kultur, toto vše činí základ pro přístup kulturního imperialismu.  
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Ústřední teoretik globalizačních studií Arjan Appadurai rozděluje globální 

kulturní toky do pěti dimenzí. „Etnologické toky“ (ethnoscapes) vyjadřují pohyb lidí 

napříč státy, patří sem skupiny jako turisté, imigranti, uprchlíci a zahraniční pracovníci, 

kteří svým chováním ovlivňují mezinárodní politiku na nové úrovni. „Technologické 

toky“ (technoscapes) symbolizují rychlost, jakou vývoj mechanických a informačních 

technologií, překračuje dříve nepropustné bariéry. „Finanční toky“ (financescapes) jsou 

jako uspořádání globálního kapitálu rychlejším a složitějším prostředím než kdy dříve. 

„Mediální toky“ (mediascapes) odkazují k výrobě, distribuci a rychlému přenosu 

informací. Zprostředkovávají komplexní skladbu obrazů, narativů a etnologických toků 

publiku po celém světě. „Ideologické toky“ (ideoscapes) jsou idey, symboly a narativy 

rozšířené ve světě, mnohdy spojené s ideologiemi států. Appadurai do této skupiny řadí 

myšlenku liberální demokracie, jako nejsilnější ideové východisko, které vedlo 

k ustupování od monarchie směrem k demokratickým státům. Myšlenka pěti dimenzí 

kulturních toků se ve své době odlišovala od ostatních pohledů ve perspektivě  

k homogenizaci a heterogenizaci. Globální vztah všech toků je oddělený  

a nepředvídatelný, přestože každý z nich podléhá vlastním omezením a výzvám, zároveň 

se vzájemně ovlivňují a překrývají. Appadurai se staví jednoznačně na stranu globalistů,  

a pojmenovává globální kulturní proces jako mnohorozměrný (1990).  

Významní akademici vidí globální komunikační studia vesměs jako mísení 

globálního vlivu s místním a předkládají jeho intepretace teoriemi: glokalizace 

(Robertson, 1995), hybridizace (Nederveen Pieterse, 1994) nebo kreolizace  

(Hannerz, 1987).  

1.3.1 Kulturní imperialismus  

Základy pro myšlenky kulturního imperialismu položili zástupci frankfurtské 

školy Theodor Adorno a Max Horkheimer. Zabývali se komodifikací kultury, tedy 

vnímáním kultury jako prodejní položky, která je součásti tržního mechanismu (Mackay, 

2004). Kulturní imperialismus je kritické paradigma, ve kterém se jedná o mocenskou 

nerovnováhu jednoho aktéra vůči druhému, silnějším aktérem jsou označovány bohatší 
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západní státy, nejčastěji však USA, které působí svým vlivem na méně rozvinuté státy. 

Teorie staví na předpokladu šíření západní kultury globálními korporacemi do všech 

koutů světa. Tři hlavní části tohoto konceptu, které se vzájemně prolínají, shrnují jeho 

široké využití a značnou akademickou oblibu v minulosti: nucení západních kulturních 

produktů nezápadním společnostem, homogenizující vliv západní kultury distribuovaný 

do celého světa, devastování původní místní kultury těmito vlivy a následné aplikování 

západních hodnot (Štětka, 2002). Kulturní globalizace je často označována jako koncept, 

který v kulturně-komunikačních studiích nahradil kulturní imperialismus. V této teorii 

jsou nástroji šíření masová média, která dala vzniknout mediálními imperialismu.    

Kulturní imperialismus vysvětluje Tomlinson ve čtyřech rovinách. Kulturní 

imperialismus jako mediální imperialismus, značí dominanci západních mediálních 

korporací a zpravodajských agentur. Boyd-Barrett pojmenovává tiskové/zpravodajské 

agentury opomíjenými hybateli globalizace na světových trzích, zdůrazňuje jejich roli 

jako přispěvatelů do všech uvažovaných dimenzí globalizace. Agentury jsou zároveň 

zprostředkovateli mezi důležitými společenskými institucemi, zejména maloobchodními 

médii (myšleno média, která od agentur odebírají obsah), státem a orgány vlády (1998). 

Mediální imperialismus se týká importovaných mediálních produktů, které mají 

přímočarý vliv na místní kulturu. Dále Tomlinson vysvětluje kulturní imperialismus 

v souvislosti s diskurzem národního, idea původních místních kultur a jejich kulturních 

zvyků ohrožována vlivem cizím kulturním vlivem. Poslední způsob vnímání kulturního 

imperialismu je hegemonizační proces světa, ve kterém se kultura blíží unifikovanému 

pojetí. V této souvislosti bylo v minulosti hojně používáno označení „mcdonaldizace“ 

jako symbolické označení společnosti, která zrcadlí principy, na kterých je založeno 

známé americké impérium s rychlým občerstvením. Poslední úrovní vnímání kulturního 

imperialismu je prostřednictvím kritiky modernity jako globálně se šířícího západního 

způsobu života, někdy shrnuto výrazy „westernizace“ nebo „amerikanizace“. Do této 

části Tomlinson začleňuje kapitalismus, urbanizaci, systém národních států či masovou 

komunikaci (1991). 
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Teze kulturního imperialismu je neodmyslitelně spjata s dílem Herberta Schillera, 

který se jako jeden z prvních snažil tento fenomén definovat. Podle jeho teorií jde  

o dominantní postavení Spojených států coby ekonomické a komunikační velmoci. Tyto 

faktory ovlivnily vývoj a export amerických komunikačních systémů. Méně rozvinuté 

země se stávají závislými na americkém systému mediální produkce, který propaguje 

konzumní hodnoty kapitalismu a dělá tak země náchylnějšími k přijetí kapitalistického 

tržního modelu a zboží (Thompson, 2004). Schiller své teze mediálního imperialismu 

upravil a částečně se odklonil od důrazu na průmyslový a vojenský systému USA. 

Zaměřil se na kulturní a politické uspořádání centrum–periferie, ve které hrají ústřední 

roli mezinárodní a nadnárodní korporace (Štětka, 2007).     

Důsledkem stavu nerovných vztahů mezinárodních mediálních toků byla  

v 70. a 80. letech 20. století započata na půdě OSN a UNESCO debata o Novém světovém 

informačním a komunikačním řádu (NWICO). Představitelé členských států Hnutí 

nezúčastněných zemí (Non-Aligned Movement), jedná se o státy převážně jižní 

polokoule, požadovali úmluvu, která by vytvořila vyrovnané podmínky pro méně 

rozvinuté země v oblasti médií a komunikačních technologií. Dokument popisoval 

požadovanou rovnováhu toku zpráv mezi zeměmi; kritizoval dezinterpretace kulturních 

identit států; monopolní postavení transnacionálních korporací, které mají sídlo na 

Západě, v souvislosti s komunikačními technologiemi, primárně satelity; země dále 

požadovaly spravedlivější distribuci komunikačních zdrojů, vzhledem k důležité roli 

hromadných sdělovacích prostředků, kterou hrají ve vývoji rozvojových zemí. Severní 

země (v rámci rozdělení zeměkoule na Sever a Jih) se bránily a trvaly na pravidlech 

„svobodného toku informací“, které upravují neomezené tržní procesy na poli 

informačních a mediálních programů. Byla zřízena tzv. McBrideova komise, která 

vytvořila report analyzující situaci a doporučující kroky, které povedou k vyrovnanější 

mediální reprezentaci (Carlsson, 2003). Report byl kritizován, že se přiklání 

k pohledu komunistických a rozvojových zemí. Úmluva nebyla přijata a Spojené státy 

následně z UNESCO vystoupily. Událost však přilákala k problematice pozornost  

a v návaznosti na diskusi NWICO se účinky kulturního imperialismu staly výzvou pro 
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rozvojové země k vybudování vlastních mediálního a komunikačního systému, jako 

alternativy ke globálně působícím západním médiím (Mackay, 2004).  

Mediálně imperialistické vlivy jsou demonstrovány na exportovaných 

amerických mediálních produktech. V návaznosti na přelomové teorie Herberta Schillera, 

zpracovali autoři Ariel Dorfman a Armand Mattelart práci How to Read Donald Duck 

(vydané v angličtině v roce 1975). Na příkladu pohádky od Disney kniha ilustruje, jakým 

způsobem je v mediálních sděleních prezentován a podsouván americký způsob života  

a jeho hodnoty (Štětka,2007).  

1.4 Glokalizace 

Globalizační teorie se často opírají o časová a místní hlediska. Důraz při diskusích 

o globalizaci může být sveden na pojmy vyšší, nadnárodní, univerzální, což budí 

předpoklad, že tento proces převažuje nad lokálními jevy. Roland Robertson, uvádí, že 

tato myšlenka výrazně zanedbává, do jaké míry je to, co lze nazývat místním vyvinuto na 

širším základě více regionů či lokalit. Dále zmiňuje, že společenská debata se do té doby 

nevěnoval výraznější pozornost spojení času a prostoru s koncepty univerzalismu a 

partikularismu. Robertson argumentuje tvrzením, že rozpor mezi globální homogenizací 

a heterogenizací je přežitý a měl by být uzavřen. Důležitější prvky zkoumání vidí ve 

vzájemné provázanosti těchto tendencí v běžném životě (1995). 

Nový koncept a pojem glokalizace představil Robertson v roce 1995 jako 

konkrétní označení pro dynamický a doplňující se vztah globálního a lokálního. Výraz 

glokalizace pochází z japonštiny, jako původně zemědělský princip přizpůsobování 

technik místním podmínkám, a převeden do obchodní terminologie pro označení 

adaptace japonského podnikání místním okolnostem (tamtéž). Glokalizaci ovládá 

přesvědčení, že lokální není protikladem, ale pevně spjatou součástí globálního.  

Mediální korporace zjistily, že standardizovaný produkt nelze globálně prodávat, 

je tedy nutné mediální obsahy  

přizpůsobit, a to primárně místnímu jazyku a kultuře. Globální lokalizace korporací za 
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účelem zisku je snaha o hledání nových odbytišť, diverzifikaci a fragmentizaci, jako 

jedinou možnost udržení se na trhu. Korporace s touto výzvou pracují prostřednictvím 

zřízení zcela lokálních nebo regionálních kanálů jako svých poboček (Štětka, 2007). 

Stejným vývojem prošla i americká televize CNN se svou mezinárodní divizí CNN 

International.  Na poli televizního vysílání je aspekt glokalizace hojně 

zastoupen distribucí globálních televizních formátů adaptovaných na lokální trhy. Tyto 

formáty jsou založeny na licenčním principu, nejde tedy o celý program či pořad, televize 

od společností zakoupí licenci spolu s podrobnými směrnicemi k jeho modifikaci.  

1.5 Hybridizace 

 Pojem hybrid slovník definuje jako směs nebo entitu, vzniklou smíšením dvou 

odlišných jevů (Cambridge Dictionary, 2021). Hybrid a jemu příbuzná slova se 

v současné společnosti staly zaužívanými označeními aut a pohonů, našly uplatnění 

v oblasti ekonomie, architektury, cestovního ruchu nebo sportu. Pro tuto práci však bude 

uvažováno s hybridizací ve sféře kulturní teorie.  

 Jan Nederveen Pieterse, jeden z předních teoretiků hybridizace považuje 

globalizaci za hybriditu4 a to za „strukturální hybridizaci nebo vznik nových, smíšených 

forem spolupráce a kulturní hybridizaci nebo rozvoj translokálních melanžových kultur“. 

(1994). Na této tezi dále staví Straubhaar, který říká, že hybridizace je klíčem k pochopení 

historické dimenze globalizace. Myšlenku rozvíjí v teoriích o kultuře jako jedné ze sil 

strukturující společnost, předkládající hranice, vytvářející zdroje a určující vzorce 

sociálních změn. Předpokládá proces kulturní a sociální konstrukce a implementace 

technologií (2007).  

 

4 Pojmy hybridizace a hybridita se v teorii prolínají podle užití autora. Obecně lze říci, že hybridita je 

identifikovaná jako změna v souvislosti s charakteristikou jevu. Hybridizace značí proces míchání a 

prolínání.  
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Kulturní hybridizace zahrnuje míchání asijských, afrických, amerických a 

evropských kultur, ze kterých vznikají globální směsi (melanž). Fenomény těchto směsí 

lze spatřit v běžném životě v podobě jídla nebo kulturních produktů. Pro prolínaní kultur 

a rasových směsí, se s ohledem na okolnosti vzniku, používá několik termínů–kreolizace, 

mestizaje nebo synkretismus, pojmy jsou však nábožensky či rasově zatíženy a jejich 

použití je obtížně uchopitelné (Nederveen Pieterse, 1994). 

Marwan Kraidy se ve své práci Hybridity, Or the Cultural Logic of Globalization 

zabývá vztahem mezi hybridizací a mocí. Hybriditu chápe jako kulturní logiku 

globalizace: „rámec mapuje aktivní vazby mezi mezinárodní komunikací, kulturní 

globalizací, mezinárodními vztahy a kritickou teorií, která je obecně definována tak, aby 

zahrnovala politickou ekonomii, mediální kritiku, postkoloniální studie a kritickou 

diskurzivní analýzu“ (2005). Hybridita, jako rozšiřující diskurzivní rámec 

komunikačních studií je třeba chápat jako komunikační praxi tvořenou sociopolitickými 

a ekonomickými faktory. Kraidy pro popsání své vize hybridizace používá pojem 

transkulturalismus a pracuje s teorií transkulturní komunikace, která se dívá na kultury 

jako smíšené ze své podstaty, zabývá se hloubkou, rozsahem a směrem různých úrovní 

hybridity na sociální úrovni (2005). 

Kritici hybridity říkají, že kvůli své všudypřítomnosti je až zbytečné se jí zaobírat jako 

teorií. Kultura jako analytický koncept je vždy hybridní, dáno historickým prolínáním a 

spoluvytvářením symbolů a sociálních světů (Kraidy, 2002). Globální média se spolu 

s transkulturní migrací podílejí na vytváření hybridních identit. Procesy vzájemného 

mísení a ovlivňování kulturních forem, obsahů a žánrů mohou mít za následek přeměnu 

stávajících kulturních vzorců a identit. Televizní programy jsou považovány za nejsilnější 

zdroje hybridních identit (Štětka, 2007). Hybridizace se dotýká i masových médií nejen 

jako prostředníků, jedním z příkladů je propojení internetu a televize.  

Volné teoretické základy hybridity nabízí vztažení na celou řadu jevů. Teoretici 

varovali, že hybridní formy kultury mohou být snadno komodifikovány tím, co Kraidy 

nazval korporační transkulturalismus. Sám Kraidy vyzývá k opatrnějšímu a kritičtějšímu 

přístupu k analýze a řízení procesu hybridity (2005).  
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V první kapitole byl poskytnut hlavní teoretický kontext této práce. Byly popsány 

ekonomické, politické a kulturní dimenze globalizace. Kapitola nabídla nástin vazeb a 

propojení mezi jednotlivými oblastmi. Představila zásadní pojmy jako kulturní a mediální 

imperialismus. Koncepty globalizace, glokalizace a hybridizace tvoří základní rámce pro 

zkoumání vzniku nové televizní stanice pod hlavičkou globální značky. V procesu vzniku 

zpravodajské televize jsou důležitými prvky mediální mechanismy a vlivy doléhající na 

konečné sdělení. Tyto jevy budou charakterizovány v následující kapitole. 

2 Masová média  

 Masová média jsou šiřiteli kultury, informací a mediálních sdělení. Pomocí 

satelitů a dalších komunikačních technologií mohou zprostředkovávat tzv. globální 

události. Zpravodajství je svébytný obor plnící v první řadě funkci informační, dále slouží 

k předávání společenských norem a hodnot či reprezentaci normativního sociálního 

systému. Masová média plní také funkci veřejné kontroly moci. Zpravodajství šířené 

médii má přímý vliv na lidské vnímání světa, je tedy zásadní, jakým způsobem vzniká a 

jaké vlivy do tohoto procesu vstupují. 

Masová média ze své podstaty nepřetržitě a kontinuálně šíří mediální sdělení 

svému publiku, ať už se jedná o diváka, posluchače či čtenáře (Bednařík, Jirák a 

Köpplová, 2019). Adresáti komunikace nejsou konkrétními jednotlivci či skupinami, 

jedná se o homogenní soubor příjemců informací (uživatelů) – tzv. masu. Masovými 

médii jsou označeni periodický tisk, rozhlas, televizní vysílání a veřejné dostupná sdělení 

na internetu (Jirák a Köpplová, 2015). Prvek „masovosti” definuje rozdíl mezi masovou 

komunikací a mediální komunikací. Mediální komunikace je poté jakákoliv sociální 

komunikace, na které se podílejí nebo ji iniciují tištěná, vysílací nebo síťová média 

(tamtéž). Úloha tisku, jakožto nástroje společenské změny, sahá až do 15. století k 

vynálezu knihtisku. Během průmyslové revoluce a po ní, se periodický tisk zasloužil o 

rozvoj médií jako průmyslového odvětví a byl prvním opravdu masovým médiem 

(Bednařík, Jirák a Köpplová, 2019).  
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Představiteli masových médií, kterými je moderní společnost obklopena, jsou 

vysílací média. Jejich přijímače lze najít ve většině českých domácností – rozhlas a 

televize. Ačkoliv spadají do kategorie vysílacích médií, v mediální studiích také 

označovaných jako terciární média, historicky plnily rozdílné funkce. Pravidelné 

rozhlasové vysílání pro veřejnost má na našem území poměrně dlouhou tradici. Jeho 

zahájení je datováno do roku 1923, čímž se československý rozhlas (vysílán soukromou 

rozhlasovou společností Radiojournal) řadí mezi průkopníky pravidelného rozhlasového 

vysílání v Evropě, bezprostředně za britskou BBC (Ješutová a kol. autorů, 2003). Televize 

naproti tomu zprvu plnila funkci pouze technologického rozšíření rozhlasu, 

zprostředkovávala rozhlasové sdělení s obrazem (Osvaldová a kol., 2020). 

Média, dle Jiráka a Köpplové, plní funkci společenské instituce, která má vliv na 

utváření a upevňování sociálních vztahů (2003). Jejich shodné rysy, představy a 

očekávání umožňují uvažovat média jako celek. Pro charakterizaci tohoto celku bývá 

nahlíženo funkcionalistickým pohledem, tedy jak tato instituce přispívá k fungování a 

růstu společnosti (tamtéž). Teoretik žurnalistiky Michael Kunczik předkládá teze, že 

masová média jsou v moderní společnosti velmi důležitým nástrojem motivace. Uvádí 

také, že masová média mohou být označena za jeden z vlivných nástrojů moci ve 

společnosti (1995).    

2.1 Zpravodajství  

Jedním z dílčích diskurzů žurnalistiky je zpravodajství (Bednařík, Jirák a 

Köpplová, 2019). „Zpravodajství je vědomou novinářskou činností i konkrétním, 

viditelným a slyšitelným výsledkem této činnosti, která se manifestuje v obsahu novin, 

časopisů, rozhlasu, televize i nových médiích” (Osvaldová a kol., 2020). Pojmem 

zpravodajství je nazývána také samotná relace v audiovizuálních médiích. Díky 

postupnému vývoji žurnalistiky a médií jsou dnes rozlišovány obsahy zpravodajské a 

publicistické, tyto pojmy však bývají často zaměňovány (tamtéž). Žurnalistický 

zpravodajský žánr staví na názorové neutralitě, na faktech a událostech, které selektuje a 
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následně předává příjemcům zpráv. Platí pro ně zásady, které by měly všechny 

zpravodajské výstupy splňovat, výčet několika z nich – přesnost, vyváženost, nestrannost, 

aktuálnost a srozumitelnost. Měly by zprostředkovávat rozmanité a společensky 

podstatné informace (Osvaldová a kol., 2020).  Michael Schudson pokládá otázku, proč 

by vlastně média měla být objektivní. Srovnává vyžadování objektivity po novinářích 

s právníky, doktory nebo vědci, jejichž povolání poskytuje zázemí ke garanci objektivity, 

čímž žurnalistika nedisponuje. Popisuje objektivitu jako morální přesvědčení každého 

žurnalisty, na kterém je založeno myšlení, v jehož rámcích se dotyčný rozhoduje. 

Myšlenku doplňuje výkladem popisujícím víru v objektivitu jako povinnost oddělovat 

fakta od individuálních hodnot. Historicky však tento aspekt nebyl vždy součástí 

novinářské profese, konkrétně v souvislosti s propagandou první světové války 

(Schudson, 1978). 

Publicistika je na druhé straně založena na názorech, postojích a soudech, jejichž 

úkolem není pouze informovat, ale také poznávat či pomáhat příjemci se orientovat. 

Neobejde se bez zabarveného názorového i stylistického projevu (tamtéž). Osvaldová 

dále uvádí, že jasné vymezení a definování rozdílů (formálních a obsahových) mezi 

těmito oblastmi, přispívá  

k lepšímu vnímání a porozumění žurnalistické činnosti a žurnalistiky samotné. V 

neposlední řadě, se zřejmé oddělení zpravodajství od publicistiky může podílet na 

vyváženosti obsahů (2020).  
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2.3 Nastolování agendy  

Teorie nastolování agendy, agenda-setting5, je hypotéza zabývající se schopností 

a účinky masových médií nastolovat společenská a politická témata, se kterými příjemci 

nemají přímou zkušenost. Termín agenda-setting se poprvé objevil ve studii “The Chapel 

Hill Study” ve které Maxwell M. McCombs a Donald L. Shaw zkoumali, jak voliči 

vnímají médii nastolovaná politická témata během prezidentské předvolební kampaně v 

USA v roce 1968 (McCombs, 2009). Agenda setting připisuje médiím, potažmo 

zpravodajským obsahům, ústřední roli při vytváření veřejné agendy v podobě 

společenské debaty a veřejného mínění. Informace, které zpravodajská média poskytují, 

mají přímý vliv na realitu, představy a myšlení svých příjemců (McCombs, 2009). 

McCombs již v úvodu své knihy uvádí, že z pozice médií se nejedná o úmyslné nebo 

vykalkulované jednání, ale spíše o vliv, který jde ruku v ruce s nutnou selekcí témat pro 

zpravodajství a přisouzení jim významnosti (2009).  

Denně usiluje o pozornost veřejnosti nespočet témat, které mají předpoklady se 

objevit v mediální agendě. V konkurenci námětů na zprávy jsou nejvýznamnějšími 

faktory ovlivňující konečný výběr omezený prostor médií a institucí a kapacita příjemců. 

McCombs udává dle průzkumů objem možných témat ve veřejné agendě v rozmezí dvě 

až šest (2009).  

Motivací příjemců inklinovat ke zpravodajství a masovým médiím, je potřeba 

orientace v jim dosud neznámém tématu, situaci či politické volbě. Občané touží po 

doplňujících informacích, ale nikoli všichni stejnou měrou. Potřeba jednotlivce se 

orientovat podmiňují relevance tématu a míra nejistoty. Pokud se ve veřejné agendě 

vyskytne nové téma, které může být velmi relevantní a občan má o problematice málo 

 

5 Překladatelé knihy Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion ponechávají k označení 

teorie zavedený anglický termín „agenda-setting”, k označení společenského jevu, kterým se tato teorie 

pokrývá užívají termín „nastolování agendy”. Je tak používáno i v této práci.  
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informací, pociťuje vysokou míru nejistoty s vysokou potřebou orientace, a mají tak 

tendenci tíhnout k mediální agendě. Nízká potřeba orientace se týká témat dobře 

známých, kdy má jednotlivec požadované informace, jejich relevance je vysoká a míra 

nejistoty nízká. Čím větší je potřeba jednotlivce se orientovat ve veřejné agendě, tím je 

pravděpodobnější, že bude náchylnější k zaměření pozornosti k mediální agendě 

(McCombs, 2009).  

Podle principu míry nejistoty versus relevance lze určit témata, která se 

pravděpodobně prolnou z mediální agendy do té veřejné a také kanály, na které se 

jednotlivci obrátí pro získání informací. Témata, mající šanci proniknout do veřejné 

debaty, jsou označována jako nevtíravá témata (ta, se kterými má jednotlivec malou nebo 

žádnou osobní zkušenost), která vyvolávají střední až vysokou potřebu orientace, typicky 

sociální politika, vládní výdaje, energetika apod. U vtíravých témat, se kterými se občan 

setkává, nebo se ho přímo týkají, mnohdy stačí osobní zkušenosti. Potřeba orientace 

pracuje s hypotézou, že jednotlivec s nižší potřebou orientace se spokojí se stručností 

televizních reportáží a zpráv. Osoby s vysokou potřebou orientace budou hledat 

detailnější informace v tisku a na specializovaných webových stránkách (McCombs, 

2009).  

2.4 Rámcování 

Média občanům prostřednictvím témat, kterým přiřazují důležitost, říkají, na co 

myslet a zejména jak o tom přemýšlet (McCombs, 2009). Během několika desítek let 

vývoje se v teorii agenda setting rozvinuly další koncepty a teorie komunikace. K 

významným teoretickým doplňkům se řadí kultivační analýza, spirála mlčení, 

gatekeeping a rámcování (McCombs, 2009). Jirák a Köpplová uvádí, že o tom, zda téma 

vstoupí do veřejné agendy a jestli se zde udrží více rozhoduje právě rámcování tématu, 

způsob zpracování a jeho interpretace, spolu se společenským, politickým a kulturním 

kontextem (2003).  

Koncept rámcování, framing, označuje konkrétní rámec mediálního obsahu, 
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proces rámcování, vznik rámců či jejich uplatňování v masových médiích (McCombs, 

2009). Nabízí pohled na sílu sdělení. Rámec zasazuje zpravodajský obsah do kontextu. 

Rámce, dle Entmana, definují problém, určují jeho příčinu, nabízí morální hodnocení a 

navrhují nápravu problému (1993). Rámcování představuje výběr aspektů vnímané 

reality a přiřazení jim určité významnosti. Do komunikovaného obsahu se mohou rámce 

vložit v nejméně čtyřech vstupech-u tvůrce textu (komunikátora), v textu samotném, u 

příjemce a v kulturním kontextu (Entman, 1993). Komunikátor provádí vědomé či 

nevědomé rámcování svým rozhodnutím o čem bude psát či hovořit. Samotný text je 

rámcován od samého počátku užitím zdrojů, výběrem slov a frází či obrázky. Vnímání a 

přemýšlení o textu příjemcem je provázeno určitými rámci, které se mohou, ale nemusí 

shodovat s rámci obsaženými v textu či záměrem komunikátora. Kultura je soubor mnoha 

obecných rámců, které spojují větší skupinu osob (tamtéž).  

2.5 Gatekeeping  

Mezi koncepty začleněné k teorii agenda setting patří i gatekeeping. Shoemaker 

a Vos označují gatekeeping jako transformaci nepřeberného množství informací v 

limitovaný počet zpráv, které média denně přináší (2009). Dle autorů jde o ústřední roli 

médií v moderním společnosti. Diváci nebo čtenáři spoléhají, že jim média z obrovského 

množství událostí, odehrávajících se každým okamžikem, poskytnou přijatelný výběr 

adekvátních sdělení. Gatekeeping determinuje nejen které informace projdou „branou”, 

ale také určuje, jaký obsah a povahu budou zpravodajská sdělení mít (Shoemaker a Vos, 

2009). Proces výběru informací stanovuje způsob, jakým lidé definují své životy a svět 

kolem sebe. Proto má gatekeeping v konečném důsledku vliv na sociální realitu každého 

jednotlivce (tamtéž). McCombs uvádí koncept gatekeepingu ve vztahu k agenda setting 

jako intermediální nastolování agendy prvního i druhého stupně (2009).  

Teorie gatekeepingu byla poprvé pojmenována Kurtem Lewinem v roce 1951 při 

analýze rozhodování, kterou zkoumal na příkladu rodinných nákupů potravin (Kunczik, 

1995). Byla označena osoba vybírající potraviny, které projdou „branou“, pomyslným 
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sítem, a budou spotřebovány. Lewin teorii aplikoval na rozhodovací procesy a informační 

toky v malých skupinách (tamtéž). Zde se pro klíčovou osobu zavedl termín opinion 

leader (Reifová, 2004).  

Pojmem gatekeeper jsou zejména označování nositelé určitých pozic ve struktuře 

mediálních organizací, kteří rozhodují o výběru témat a událostí, které budou do procesu 

mediace vpuštěny-typicky šéfredaktoři, editoři a vedoucí redakcí (tamtéž). Gatekeeper 

hraje v teorii klíčovou roli, rozhoduje, které události vstoupí do mediální agendy a stanou 

se veřejnými a které nikoliv. Podílí se tak na obrazech, společenských názorech  

a postojích příjemců (Kunczik, 1995). Toto pojmenování však mohou v širším pojetí nést 

i osoby stojící u vzniku a konce procesu distribuce informací (např. redaktor v terénu 

volící konkrétní zdroj informací a příjemce vybírající, které informace chce konzumovat). 

Způsob výběru témat je ovlivněn několika faktory. Není pravidlem, že primární 

úlohu hrají obsahová kritéria, jak by se na první pohled mohlo zdát. Významným 

faktorem ovlivňujícím výběr zpráv je nedostatek prostoru a pravidelnost se kterou zprávy 

musí bezpodmínečně vycházet. Masová média rutinně zpracovávají nenadálé události  

a informace, a tak i doba příchodu zprávy může být rozhodujícím faktorem pro její další 

zpracování (Kunczik, 1995).  

2.5.1 Gatekeeper 

Kasper Welbers a Michaël Opgenhaffen užívají termín “final gate” - gatekeeper 

jako poslední článek před tím, než se zpráva dostane k objektu komunikace (2018). 

Během 20. století tak vzniklo několik studií a pozorování o faktorech vlivu na chování 

gatekeeperů. Jednou z prvních rozvíjejících prací na toto téma je studie “The Gate keeper” 

zpracovaná Davidem Manning Whitem ve které autor studoval redaktora nazvaného Mr. 

Gates a jeho týdenní agendu. Studie ukázala, že redaktor nepoužije 9 zpráv z 10 

obdržených a zařazuje ty, o kterých předpovídá, že by publikum zajímaly (White, 1950). 

Obdobně jsou popisovány i další studie, které studovaly nejvýše postavené gatekeepery 

v amerických televizních společnostech ABC, NBC a CBS. Ti se shodují v nemožnosti 
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svá kritéria výběru zpráv jmenovat, což přispívá k domnění, že jsou zprávy vybírány čistě 

dle subjektivního uvážení každého gatekeepera. Respondenti disponovali relativně 

homogenními názory, což poukazuje na jakési shodné prvky chování typického pro tuto 

profesi. Jednání gatekeepera může ovlivňovat i velikost mediální organizace ve které 

působí (Kunczik, 1995).  

Welbers a Opgenhaffen poukazují, že novináři jsou často ovlivňováni prací svých 

kolegů (2018). Tato problematika se však netýká pouze jednotlivců, mediální organizace 

jako ABC, NBC nebo CBS často vytváří obdobný pohled na vnější svět, protože fungují 

ve stejném zpravodajském prostředí. Mediální společnosti se i na lokální úrovni vzájemně 

ovlivňují a mají tendenci napodobovat již vzniklé (Bantz, 1990). To potvrzují  

i Shoemaker a Vos, kteří ve své práci uvádí, že neplatí předpoklad, čím více mediálních 

organizací a titulů, tím rozmanitější a informačně bohatší mediální prostředí. Naopak, 

většina organizací přináší podobné zprávy (2009). Dvojice autorů dále poukazuje na 

důležitý znak procesu gatekeepingu: problémy, události či zprávy, které se do médií 

nedostanou, chybí také ve světonázoru publika. Většina společnosti se aktivně zajímá 

pouze o témata pokrytá médii (Shoemaker a Vos, 2009).  

V této kapitole bylo stručně popsáno zpravodajství jako žurnalistický žánr. Bylo 

vysvětleno, na jakém principu jsou médií nastolována témata, která pokrývají a jaká je 

motivace publika být informován. Dále byly představeny jevy, které vstupují do procesu 

tvorby sdělení a interpretace zprávy příjemcem. Tato témata souvisí se 

snazším pochopením dynamiky zpravodajských obsahů.  

4 Televize CNN 

 Tato kapitola se bude věnovat vzniku a vývoji americké kabelové televize CNN. 

Bude přiblížen zásadní vliv, který televize měla na globální zpravodajství a fenomén 

nazvaný CNN efekt. Dále bude rozebrána mezinárodní divize společnosti a její 

strategické počínání. Budou popsány světové pobočky televize příbuzné principu 

fungování CNN Prima NEWS. 
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Americká televize CNN (Cable News Network) začala vysílat 1. června 1980 z 

Atlanty. První zpravodajský kanál vysílající nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 

založil mediální podnikatel Ted Turner jako součást sítě Turner Broadcasting System. 

CNN narušilo status quo zpravodajství jakožto součásti televizního vysílání v pevně daný 

vysílací čas, typicky 30minutový blok (CNN debuts, 2021). Koncept placené televize byl 

založen na kontinuálním zpravodajství během celého dne. V současnosti patří společnost 

CNN (spolu s Turner Broadcasting System) pod mediální konglomerát WarnerMedia. 

dříve Time Warner, kterou vlastní největší telekomunikační společnost na světě AT&T 

(WarnerMedia, 2021). CNN bylo průkopníkem globálního vysílání, hlavní televizní 

společnosti ABC, CBS a NBC vysílaly do té doby převážně pro americké diváky (Gilboa, 

2005). Po pěti letech vysílání vznikl kanál CNN International. Televizní stanice se i přes 

prvotní finanční potíže během 80. let, úspěšně etablovala na americkém mediálním trhu. 

Významným globálním aktérem se však stanice stala až po událostech roku 1991 

(tamtéž). Vstoupila do povědomí diváků díky převratnému vysílání válečného dění 

konfliktu u Perského zálivu. Žurnalistický tým CNN byl jediným americkým štábem 

bezprostředně pokrývajícím americký útok na Bagdád, vysílání bylo okamžitě přebíráno 

vysílacími společnostmi po celém světě (History, 2009). Tato a další události konce 90. 

let 20. století daly vzniknout tzv. CNN efektu. 6 

Úspěch vysílání CNN z konfliktu u Perského zálivu výrazně ovlivnil celosvětové 

televizní vysílání, vysílací společnosti NBC, Sky, Fox News a BBC začaly následně 

budovat globální vysílací síť (Gilboa, 2005). BBC měla náskok již fungující radiové sítě 

po celém světě, rozšířením o televizní vysílání byla v březnu 1991 spuštěna zpravodajská 

stanice World Service Television, později přejmenována na BBC World News (World 

Service Television News, c2021). Rychle se rozvíjelo globální vysílání i mimo západní 

svět, vznikly televize Al-Džazíra a Al-Arabia rozšiřující nabídku globálního televizního 

zpravodajství o východní pohled (Gilboa, 2005).  

 

6 Podrobněji v následující kapitole.  
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Stanice Cable News Network od svého vzniku mediálně pokrývala všechny 

významné světové události jako bylo násilné potlačení demonstrací na náměstí 

Nebeského klidu v Pekingu, pád Sovětského svazu a nastolování demokracie v Evropě, 

výbuch raketoplánu Challenger nebo teroristické útoky 11. září 2001 (Gilboa, 2005). 

Rozšíření CNN a dalších globálních zpravodajských sítí do celého světa silně ovlivnilo 

budoucí vývoj mezinárodních vztahů, komunikace a diplomacie. K oblastem úzce 

spojeným s globalizací médií patří kultura, právo, veřejné mínění, ekonomika či životní 

prostředí, a v neposlední řadě otázky války a lidských práv (tamtéž).  

4.1 CNN efekt 

Označení CNN efekt nastalo pro nově vzniklý přístup komunikačních toků 

k mezinárodním vztahům a politice. Teze byla rozvinuta na základě expanze globálních 

zpravodajských struktur, včetně CNN, a jejich rostoucího vlivu na aspekty společnosti 

jako je právo, politika, veřejné mínění či diplomacie. Nová dostupnost a pokrytí 

globálních televizních zpráv zapříčinilo vliv na proces tvorby zahraniční politiky, a 

vysílanými obrazy oslabovalo politické cíle u veřejnosti (Livingston, 1997; Gilboa, 

2005). Případ působení globálních médií na politickou agendu se začal nazývat CNN 

efektem.   

Termín, někdy označovaný také jako CNN syndrom nebo CNN faktor je 

problematický z hlediska určení jasné definice (Livingston, 1997). Když jev vstoupil do 

společenského diskurzu, nemohli se politici, žurnalisté, ani akademici shodnout, co daný 

fenomén znamená a co může přinést, ačkoli byl předmětem odborné debaty a řady 

akademických prací (Gilboa, 2005). Tento koncept se datuje do 90. let 20. století, a jeho 

vznik se pojí především s válkou v Perském zálivu. Televize CNN konflikt v Iráku 

mediálně pokrývala ve své době mimořádným způsobem. Zprávy, které se dříve 

zpracovávaly i několik dní, se náhle přenášely publiku živě z místa dění (Gilboa, 2005). 

To CNN umožnily nové technologie využívající k dálkovému vysílání signál satelitů. 

Novináři tak mohli vysílat nepřetržitý přenos z různých lokalit (Villas-Boas, 2019). 
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Satelity a kabelová televize zprostředkovaly překonání přenosových vzdáleností i 

geografické hranice a umožnily CNN vysílat nepřetržité zpravodajství do celého světa 

(Gilboa, 2015).  Právě kontinuální (audio) živé vysílání bylo globálním milníkem 

v reportování z vojenského konfliktu. Americké televize byly předtím zpravidla 

odkázány na vybrané informace od armády nebo na tiskové konference. Novinářské štáby 

v Iráku byly omezeny na tzv. „pool system“7 (Löffelholz, 2021). Živé vysílání reportérů 

CNN z místa bombových útoků v Bagdádu postavilo vojenský konflikt před zrak 

veřejnosti ve zcela novém světle (Formanek, 2016). Ingrid Formanek, členka 

reportérského týmu CNN přítomného v Iráku, popisuje snahu ukázat oběti a utrpení, které 

válka působila a nestát se při tom nástrojem propagandy irácké nebo americké vlády 

(CNN, 2011). V souvislosti s revolučním způsobem reportování z válečných oblastí 

Formanek užívá k válce příměr ‚videogame‘, kdy jsou záběry válečného konfliktu 

přirovnávány k videohře. Vyobrazení války se koncentruje výhradně na techniku, zbraně 

či noční pohledy. Záběry působí místy až nereálně a dokumentace opomíjí lidi (DeGhett, 

2014). Na praktiky tzv. chirurgické války upozorňuje francouzský sociolog Jean 

Baudrillard svou prací s názvem The Gulf War did not take place. Baudrillard uvádí, že 

nešlo o válku v pravém slova smyslu, kdy se proti sobě nějakým způsobem střetnou dvě 

armády, ale o konflikt sestávající z přesných bombových a raketových útoků. Dominantní 

úlohu přisuzuje přenosu hyperreality8 prostřednictvím médií (1995). Podle Freedmana se 

základní interpretace CNN efektu shodují ve všudypřítomnosti kanálu. Televizní stanice 

užívaly totožný zdroj informací, což zajistilo CNN obrovské mediální pokrytí (Freedman, 

 

7 „Pool system“ - malá skupina vybraných novinářů získávajících zpravodajský materiál, která je v místě 

konfliktu doprovázena armádou. Získané obsahy následně sdílí s ostatními zúčastněnými mediálními 

společnostmi. Na tento postup ve válečném zpravodajství navázal přístup nesoucí název embedded 

journalism – tzv. začleněná žurnalistika (Löffelholz, 2021). Na principu „tiskových skupin“ fungují 

televizní štáby při mediálním pokrytí významných událostí např. z důvodu omezené kapacity. 

8 Ideau hyperreality představil Baudrillard jako stav, kdy se maže hranice mezi skutečným a fiktivním a 

nelze jednoznačně určit, co je skutečné a co ne (1995).    
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2015; citováno dle: Villas-Boas, 2019). Gilboa uvádí, že lidé byli natolik fascinovaní 

válkou „v přímém přenosu“, že prakticky neustále sledovali televizi nebo poslouchali 

rozhlas (2005).  

Livingston zpracoval tři odlišné koncepty, jak chápat vliv médií (založený na 

CNN efektu) na zahraniční politiku. V prvním z nich, CNN faktor funguje jako 

urychlující efekt, který nepřetržitým vysíláním zpravodajství do celého světa zkracuje 

politikům a funkcionářům čas na rozhodování a vytváří tlak na vyjádření k aktuálním 

událostem (1997). Druhý koncept účinku CNN efektu pracuje se zpravodajským 

vysíláním jako překážkou, a to ve dvou možných úrovních. V první rovině je médiím 

přisuzován možný vliv na emoce a veřejné mínění diváků sledujících válečné záběry. Na 

příkladu války ve Vietnamu Livingston uvádí, že drastické záběry amerických vojáků 

mohou výrazně snižovat podporu ozbrojeného konfliktu u veřejnosti, potažmo i ztrátu 

důvěry u volených zástupců (1997). Vliv médií může být poněkud nežádoucí při vládních 

pokusech o vyobrazování „sterilní“ války a s tím spojené kontroly nad žurnalisty, oba 

jevy popsány výše. Navazující rovinou nepřetržitého globálního vysílání je možné 

ohrožení bezpečnosti či úspěšnost operace (tamtéž). Posledním vlivem vůči zahraniční 

politice je CNN efekt jako nástroj k nastolování agendy. Americká zahraniční politika, 

po období studené války, podnikala kroky na základě masivního mediálního pokrytí 

určitého problému, například humanitární intervence v Somálsku  

či na Haiti. Tento efekt je sporný, jakmile se totiž strategie zahraniční politiky začne 

přizpůsobovat mediálnímu pokrytí, mohou také zbylé dva projevy CNN efektu sehrát 

svou roli (Livingston, 1997). Gilboa dodává, že globální televizní vysílání spíše uspíšilo 

proces vývoje zahraniční politiky Spojených států, než že by ho zásadně formovalo. 

Zároveň uvádí, že média mohou do určité míry ovlivňovat svým obsahem podporu 

veřejnosti v politické kroky, ale daný efekt je zpravidla závislý na více faktorech. 

Hypotézu CNN efektu vymezuje spíše ze široka a potvrzuje tak všeobecně nejednoznačné 

uchopení problematiky (2005).  
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4.2 CNN International  

Stanice CNN International začala vysílat v roce 1985 a stala se zpravodajským 

kanálem orientovaným na mezinárodní publikum. CNN udává u stanice nejširší mediální 

pokrytí po celém světě a aktuální distribuci do více než 402 milionů domácností po celém 

světě. (CNN Press Room, 2019). Divize CNN International je rozdělená do pěti 

oddělených regionálních divizí, které tvoří CNN Evropa/Střední Východ/Afrika, CNN 

asijský Pacifik, CNN jižní Asie, CNN Latinská Amerika a CNN Severní Amerika 

(tamtéž). Ústředí CNN International pro evropský region sídlí v Londýně. Programové 

náplně mezinárodních stanic jsou z většiny soustředěny na zpravodajství, business, sport 

a jsou doplněny hlavními pořady CNN International, například Amanpour (známá 

novinářka Christiane Amanpour vede diskusní pořad zaměřený na zahraničně-politická 

témata) (CNN, 2021).  

CNN International je vysílané v angličtině případně jsou přidávány titulky. CNN 

však poskytuje pro značnou část publika i zpravodajství v cizím jazyku. CNN en Español 

je jediná nezávisle produkovaná síť z řady Cable News Network v jiném než anglickém 

jazyce. Kanál vysílá ve španělštině od roku 1999 pro více než 40 milionů domácností ve 

Spojených státech a Portoriku. CNN en Español se zaměřuje na zpravodajství, analýzy 

událostí, zdraví nebo zábavu. Mezi španělské stanice pod hlavičkou CNN patří i CNN 

Chile (CNN Press Room, 2019). 

4.3 Expanze CNN 

Společnost CNN spolupracuje s televizemi po celém světě, uvádí více než 1 100 

partnerů kteří přebírají a zpracovávají její originální obsah (CNN International 

Commercial, 2021). CNN volí za partnery převážně lokální televize nebo mediální 

společnosti se silnou tržní pozicí, jimž propůjčí svou značku. Otázka expanze a licencí 

patří pod sekci CNN International Commercial, která dále zastřešuje i služby zahrnující 

marketingové kampaně, tvorbu video obsahu nebo konzultační činnost (CNN 
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International Commercial, 2021). CNN nabízí spolu s licencí partnerské televizi 

především obsah a zázemí stabilního mediálního partnera, zabezpečí školení novinářů 

nebo pomáhá s marketingem (CNN Press Room, 2019). Konkrétní rozsah spolupráce se 

liší dle smlouvy, spojení se však jeví jako výhodné pro obě strany, místní televize získá 

know-how a podporu silné značky v mediálním odvětví, zatímco mezinárodní vysílatel 

rozšíří své působení na další trh, kde by pro něj nebylo z hlediska rentability zajímavé 

uvažovat o pobočkách či zázemí pro televizi. 

  Vstup CNN na televizní trhy mimo Spojené státy je z většiny založen na 

franšízovém principu spojením lokálního subjektu a licence CNN. Druhým 

lokalizovaným kanálem vysílajícím v jiném než anglickém jazyce provozovaným mimo 

území USA (po CNN en Español), byl CNN Türk. Kanál spustil vysílání v roce 1999, 

vlastněný napůl mateřskou společností Turner Broadcasting International a tureckou 

Dogan Media Group. CNN Türk sídlící v Istanbulu je nezávislá stanice lokalizovaná pro 

turecký trh. Od CNN přebírá světové zpravodajství spolu s pořady zaměřenými na 

business, finance a politiku (CNN, 2005). V roce 2016 musela stanice přerušit vysílání, 

když během neúspěšného vojenského puče vtrhli do istanbulského studia vojáci a donutili 

žurnalisty opustit budovu (BBC, 2016). O dva roky později byla turecká mediální 

skupina, jejíž součástí je CNN Türk prodána provládnímu holdingu Demirönen. Tento 

krok je kritiky označován jako nástroj oslabování svobody projevu v zemi (Hollywood 

Reporter, 2018). Stoprocentním vlastníkem stanice je v současnosti turecký konglomerát, 

CNN pouze dohlíží na užívání značky.  

 V roce 2003 začala vysílat CNNj jako partnerská stanice CNN a japonské televize 

Japan Cable Television. CNNj vysílá v angličtině, 18 hodin denně s japonským 

překladem. Programové schéma je značně přizpůsobeno lokálnímu publiku (CNN Press 

Room, 2019). V roce 2010 přibyla stanice CNN U.S. pro Američany v Japonsku, 

dostupná primárně na hotelech a letištích (CNN,2018).  

Další franšízovou stanicí je indická CNN-News18 (také CNN-IBN), která nabízí 

divákům vysílání CNN International v kombinaci s domácím zpravodajstvím 

zpracovaným vlastním týmem. CNN-New18 vznikla v roce 2005 a je vlastněna indickou 
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společností TV18 Broadcast Ltd (CNN Press Room, 2019). 

Ve stejném roce rozšířila CNN své působení do dalších dvou vzájemně 

sousedících zemí na asijském kontinentu. Kanály CNN Phillippines a CNN Indonesia 

zahrnují 24hodinové vysílání zahraničního i domácího zpravodajství spolu s dalšími 

pořady přizpůsobenými regionálnímu publiku. Obě stanice jsou výhradně vlastněny 

místními mediálními společnostmi (CNN Press Room, 2019). 

Dosud v pořadí poslední španělsky vysílající stanicí ze skupiny stanic Cable News 

Network je CNN Chile. Kanál začal vysílat v roce 2008 jako projekt CNN a chilské 

telekomunikační skupiny, v současnosti ho vlastní v plném rozsahu WarnerMedia 

(tamtéž).  

V druhé polovině roku 2020, po 2,5 letech vysílání, oznámil kanál CNNMoney 

Switzerland ukončení činnosti z finančních důvodů. CNNMoney Switzerland byla první 

švýcarskou celostátní stanicí vysílající v anglickém jazyce, zaměřovala se na ekonomické 

zpravodajství a oblast byznysu (Švýcarská CNN zbankrotovala a končí. Kvůli koronaviru 

neměla dost inzerce, 2020). Agentura Reuters uvádí, že ačkoliv sledovanost stanice rostla, 

tržby a příjmy z inzerce kvůli pandemii koronaviru výrazně poklesly a představenstvo 

společnosti kvůli ekonomické nejistotě vyhlásilo bankrot (Swiss info, 2020). Stanice byla 

úvodním projektem mezinárodní expanze značky CNNMoney (Broadband TV News, 

2017). 

 Specifický projekt z řady CNN International Commercial zahájil své vysílání 

v březnu 2020. Pro zajištění vzniku CNN Brasil byla nově založena společnost Novus 

Mídia, na rozdíl od jiných distribučních partnerství, kde licenci zakupovaly již zavedené 

společnosti. Za vstupem značky CNN do Brazílie stojí uznávaný brazilský novinář 

Douglas Tavolaro, který se stal ředitelem stanice a jejím částečným vlastníkem (Leister 

Filho, b.r.). Brazilské mediální společnosti žádaly v uplynulých letech již několikrát o 

licencované vysílání televize CNN, žádosti však byly zamítnuty z důvodů církevních a 

politických vazeb společnosti a posléze i pro nedostatek financí (tamtéž). Spuštění 

televize bylo proto spojeno s velkým očekáváním a nadějí pro nezávislou brazilskou 
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žurnalistiku. Média v Brazílii čelí mezinárodní kritice za nadměrnou koncentraci 

vlastnictví, zaujatost a netransparentnost vlastnických vztahů (Media Ownership 

Monitor, 2021). Podle Reportérů bez hranic, je 40 poslanců a senátorů v konfliktu zájmů 

pro vazby v mediálních organizacích (tamtéž). CNN Brasil má sídlo v Sao Paulu 

s pobočkami v Rio de Janeiru a Brasilii, dohromady zaměstnává více než 300 novinářů 

(CNN Press Room, 2020). Po roce vysílání, v březnu 2021, opustil stanici ředitel a 

částečný vlastník Douglas Tavolaro (CNN Brasil, 2021). 

Mezinárodní záběr CNN se neomezuje pouze na televizní stanice. V některých 

regionech nabízí značka CNN zpravodajství čistě v digitálním prostředí. Od roku 2002 

provozuje CNN na Blízkém Východě zpravodajský web pod značkou CNNArabic. Tým 

produkující CNNArabic sídlí v Dubaji, společnost disponuje ještě produkčním a 

vysílacím centrem v Abu Dhabi. Obsah zpráv je zaměřen převážně na regionální dění. 

CNN je ve blízkovýchodní oblasti dále zastoupena pobočkami v Bejrútu, Káhiře, 

Istanbulu a Jeruzalémě (CNN Press Room, 2014). 

Na online platformě poskytuje kombinaci světového a řeckého zpravodajství web 

CNN Greece. Webová stránka je vlastněna společností DPG Media a disponuje licencí 

na značku CNN do roku 2027. Doména CNN.gr poskytuje obsah v řečtině, měsíční 

návštěvnost stránky je udávána v počtu 6,5 milionů unikátních uživatelů (DPG Digital 

Media, 2020).  

V této části práce byl nastíněn zásadní milník v oblasti světových médií a ve 

způsobu, jakým dnes publikum získává informace. Lokalizace společnosti CNN byla 

představena v několika stupních mezinárodních poboček a byl popsán rozsah působnosti 

divize CNN International a okolnosti expanze. Byl představen i mnohými teoretiky 

kritizovaný koncept CNN efektu. Tato sekce sloužila k představení globální televizní 

společnosti, která propůjčuje značku na český mediální trh. Následující kapitola představí 

televizi Prima a počátek nové stanice. 
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5 CNN Prima NEWS 

V následující kapitole bude představen koncept stanice CNN Prima NEWS 

vytvořený spojením CNN a televize Prima na základě licenčního ujednání. Skutečnosti 

související se vznikem stanice budou detailně popsány. Dále bude představena podoba 

stanice CNN Prima NEWS, její koncepce a programové schéma. V podkapitole 5.4 

budou sledován a částečně analyzován vývoj vysílání v čase a provedené programové a 

personální změny vykonané v reakci na nízkou sledovanost. Zároveň bude výklad 

doplňován hodnotami o sledovanosti kanálu a jeho vývojem. Na závěr kapitoly budou 

zmíněné úpravy rozebrány a budou zkoumány jejich možné přínosy.  

5.1 Vznik stanice  

Televizní skupina Prima oznámila vznik stanice CNN Prima NEWS v dubnu 

2019. Zpráva o historicky třetí,9 čistě zpravodajské televizní stanici v České republice 

získala značnou pozornost napříč médii. Stanice měla spustit své vysílání během 

následujících 12 měsíců (Lidovky.cz, 2019). Lhůta povinného zahájení vysílání do 360 

dnů od zisku licence je dána zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání (Zákon č. 

231/2001 Sb.). Generální ředitel skupiny Prima Marek Singer uvedl, že domácí zprávy 

budou vytvářeny redakcí CNN Prima NEWS a pro zahraniční zpravodajství bude kanál 

využívat možností sítě CNN (Newsroom ČT24, 2019). Součástí licence poskytnuté CNN 

International Commercial, která zastřešuje obchodní činnosti americké televize v 

zahraničí, je vedle propůjčení značky a přístupu k originálnímu obsahu, také školení 

redaktorů, předávání expertízy a procesní i technické poradenství spojené s uvedením 

stanice na trh a jejím následným chodem (CNN Press Room, 2019).  

 

9 V roce 2005 zahájila vysílání stanice ČT 24 jako první zpravodajská televize v České republice. 

Nedlouho poté, v roce 2008 začala vysílat soukromá zpravodajská televize Z1, která však po 2,5 letech 

ukončila svou činnost kvůli ztrátovosti projektu (Potůček, 2011). 
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Televize Prima získala v červnu 2019 od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

pro CNN Prima NEWS dvě licence. Jde o licenční ujednání upravující oprávnění pro 

pozemní (tzv. terestrické) a satelitní vysílání stanice po dobu 12 let (Rožánek, 2019). 

Prima představila CNN Prima NEWS jako multimediální platformu, jejíž součástí má být 

vedle kontinuálního kanálu i zpravodajský web, který by měl být na televizní vysílání 

značně napojen a doplnit, co stopáže vysílaných relací nepojmou (IPrima, 2019; Kristen, 

2020). Na projekt, který má v českém mediálním prostředí premiéru, se Prima 

připravovala více než rok. Moderátoři, redaktoři ale i kameramani prošli školeními pod 

vedením novinářů a lektorů z americké centrály CNN (Kristen, 2020). Vysílací scéna 

CNN Prima NEWS vznikla na míru pro potřeby nové stanice, 360stupňové studio 

disponuje 2 patry uzpůsobenými k moderaci (Rožánek, 2020). Složitost přípravy jak 

zpravodajského týmu, tak technického zázemí a redakčních systémů popisuje i Tim Lister 

někdejší viceprezident CNN dohlížející na spuštění české filiálky „většina novinářů a 

producentů na Primě je zvyklá dělat jeden velký pořad denně, hlavní večerní zprávy, a 

k tomu několik menších pořadů během dne. Se startem CNN Prima NEWS ale malé show 

skončí a oni budou dělat patnáct velkých pořadů každý den“ (Kristen, 2020).  

Oficiální datum spuštění platformy CNN Prima NEWS bylo stanoveno na 3. 

května 2020 (CNN Prima NEWS, 2020). Počátek koronavirové pandemie v České 

republice znemožnil plánované představení stanice, programové schéma, koncept a 

moderátoři stanice byli proto uvedeni prostřednictvím online formátu tiskové konference. 

24hodinové zpravodajství má být na CNN Prima NEWS vysíláno v 19 originálních 

pořadech denně, převážně tvořených českou redakcí čítající 100 novinářů. Skupina Prima 

projekt označuje jako „multimediální zpravodajskou platformu CNN Prima NEWS se 

zpravodajskou stanicí v čele“ (IPrima, 2020). Součástí platformy tak dále má být 

zpravodajský portál wwwc.cnnprima.cz, profily na sociálních sítích Twitter 

(@cnnprima), Facebook (@cnnprima), Instagram (@cnnprima) a hybridní vysílání 

HbbTV (IPrima.cz, 2020).   

5.2. Skupina Prima  

http://www.cnnprima.cz/
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FTV Prima (v tom čase FTV Premiéra) byla první komerční televizí v České 

republice. Licence k provozování komerčního televizního vysílání byla společnosti 

udělena v listopadu 1992. Jednalo se však pouze o regionální vysílání pro Prahu a 

Středočeský kraj (Neaktuality.cz, 2011). Tehdejší Premiéra TV zahájila vysílání 20. 

června 1993, o rok později již vysílala celoplošně (IPrima, 2016). Tentýž rok spustila 

vysílání druhá komerční televize, TV Nova.  

V roce 1997 společnost změnila název na Prima televize. Obě komerční televize 

přicházely s vlastními pořady i zahraniční tvorbou a soupeřily mezi sebou o sledovanost. 

V roce 2005 se projevil vzrůstající trend koncentrace vlastnictví, švédská mediální 

skupina MTG odkoupila 50% podíl v FTV Prima. Tato akvizice přinesla Primě silnější 

postavení na trhu a možnost investice do úspěšných zahraničních pořadů a globálních 

televizních formátů (IPrima, 2016). Průkopníky přejatých televizních formátů v Česku 

byly klasické reality show. Pořad, který Prima vysílala pod názvem Vyvolení sklidil 

obrovský úspěch.10 Obliba globální formátů se mezi českými diváky stupňovala a trvá do 

dnes. 11  

V dalších letech se FTV Prima začala zaměřovat na širší publikum zřízením 

nových celoplošných televizních kanálů. Prvním z nich byl kanál Prima COOL, začal 

vysílat 1. 4. 2009. Prima COOL se orientuje na mladé publikum, převážně muže. Kanál 

je tematicky zaměřen na filmy, zábavné pořady a kultovní či geekovské seriály12 (iPrima, 

 

10 Ve stejném období zakoupila televize Nova licenci reality show Big Brother, která má shodný princip. 

Pořady byly nasazeny ve vysílacím čase proti sobě. Větší divácké popularity se však dočkali Vyvolení.  

11 Problematikou se podrobně zabývá práce Mgr. Kateřiny Vachové Globální televizní formáty a jejich 

adaptace v zemích střední Evropy. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

věd. 

12 Označení Geek se užívá pro počítačové a technologické nadšence nebo osobu, která je ponořený do 

určitého tématu a ví o něm vše dostupné, např. filmy, seriály, počítačové hry apod (Cambridge 

Dictionary, 2021).  
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2020). O dva roky později spustila skupina Prima kanál, který je programovým 

schématem naprosto odlišný. Název kanálu LOVE vznikl jako akronym slov Láska, 

Osudy, Vztahy, Emoce. Stanice, celým názvem Prima LOVE, byla při svém spuštění 

zaměřena na ženy věkového rozpětí 15–44 let a tomu odpovídala i programová náplň 

kanálu. V roce 2015 se tematická orientace a positioning kanálu změnil na všechny 

dospělé diváky 15-65 let, byla tomu přizpůsobena i odlišná barva loga (iPrima, 2016). Se 

vznikem nového kanálu Prima KRIMI se zaměření obsahu Prima LOVE vrátilo zpět k 

původní cílové skupině. Kanál Prima KRIMI, jak název napovídá, nabízí divákům 

zahraniční detektivní a krimi seriály  

(iPrima, 2020). V roce 2013 byl spuštěn dokumentární kanál Prima ZOOM, jako v pořadí 

čtvrtý kanál skupiny Prima. V tom období jediná bezplatná dokumentární televizní 

stanice v České republice. Prima ZOOM klasifikuje svého typického diváka jako muže 

staršího 35 let. Prima ZOOM vysílá zahraniční dokumenty i českou dokumentární tvorbu 

(iPrima, 2020). O dva roky později se rozrostlo portfolio televizních stanic skupiny Prima 

o ryze filmový kanál Prima MAX. Dále patří do skupiny spíše okrajové stanice Prima 

PLUS a Prima +1. Zatím nejnovější, v pořadí sedmou volně dostupnou televizní stanicí 

je zpravodajský kanál CNN Prima NEWS, jímž se zabývá tato práce.  

Skupina Prima je zřizovatelem několika webů. Weby Prima ŽENY, Prima LAJK, 

Prima COOL více či méně navazují na pořady vysílané na některé ze stanic Primy, dále 

tyto stránky plní lifestylové články a videa. Prima COOL je orientovaný na čtenáře 

zajímající se o Esport, Prima LAJK nabízí obsah o světě celebrit. Prima Living je web 

zaměřený na tematiku bydlení, zahrady a kutilství. Prima FRESH je kulinářský server, 

který zastřešuje vydávání stejnojmenného časopisu s recepty. Stěžejním webovým 

rozhraním je iPrima.cz. Stránka zastřešuje weby zmíněné výše, především ale slouží jako 

archiv odvysílaných pořadů na všech kanálech Primy. Na iPrima.cz jsou k dispozici 

pořady domácí pořady televize Prima i zahraniční pořady či seriály, jejich sledování je 

však podmíněno registrací a přihlášením k uživatelskému účtu. Vedle archivu, nabízí 

iPrima.cz i TV program a online videopůjčovnu, vybrané české a zahraniční filmy lze za 

jednorázový poplatek shlédnout po dobu 48 hodin. Prima uvádí web iPrima.cz jako 



 

 

37 

 

nejnavštěvovanější televizní web na českém trhu, s 3 667 380 návštěvami reálných 

uživatelů v dubnu 2020 (IPrima, 2021).  

Skupina Prima je významnou mediální společností v České republice.  

Vysílací stanice skupiny tvoří více než 20 % podílu na televizním trhu tzv. share13 

(IPrima, 2021). Do portfolia Primy dále patří 6 rádiových stanic, jsou jimi Country Radio, 

Kiss, Radio Spin, Radio Beat, Signál rádio a Radio 1 (MediaGuru, 2020). Součástí 

skupiny je také obchodní zastupitelství Media Club s.r.o., které zastupuje na trhu 

inzerentů více než 40 českých médií (Media Club, b. r.).   

5.3 Programové schéma CNN Prima NEWS 

Televizním vysíláním má provádět 42 moderátorů z řad televize Prima a nově 

příchozích novinářů z veřejnoprávních i komerčních médií. V programovém schématu 

k 3. 5. 2020 se mísí nové relace se staronovými pořady Primy a přejatými pořady ze sítě 

CNN (IPrima.cz, 2020). Každý všední den má být zahájeno vysílání pořadem s názvem 

Nový den ranní zpravodajský blok by měl poskytnout aktuální témata dne včetně počasí 

a dopravního servisu. Vysílací čas relace má být v premiéře od 6:00 do 9:00 hod, od 7 

hodin má být vysílána současně i na hlavním kanálu Prima. Zpravodajská relace je 

rozdělena na Hlavní zprávy a Zprávy, což by měl být rychlý přehled událostí, který se 

objevuje pravidelně během dne (každou hodinu od ranního bloku do večerních Hlavních 

zpráv) a měl by zahrnovat živé vstupy, diskuse či analýzy (IPrima.cz, 2020). Ústřední 

večerní vysílací pásmo by mělo být tvořeno Hlavními zprávami spolu se Sportem, 

následované bulvárním magazínem Showtime. Tyto pořady by měla paralelně vysílat 

CNN Prima NEWS i televize Prima (tamtéž).  

Novým pořadem stanice by mělo být Interview, mělo by jednat se o rozhovory, 

 

13 Share je ukazatel televizní sledovanosti. Určuje se jako podíl živé sledovanosti určitého televizního 

kanálu na celkové sledovanosti v daném časovém období udávaný v procentech (ato.cz, 2021).  
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analýzy a rozbory vysílané každý všední den v dopolední a odpolední premiéře. Pořad by 

měl být tematicky rozdělen a uzpůsoben zřejmě i dle odbornosti moderátorek. Dopolední 

úsek má být vždy věnován politice, odpolední vysílání v pondělí a ve středu má být 

zaměřeno na zdravotnickou a sociální problematiku, v úterý a ve čtvrtek mají být 

obsažena byznysová témata a pátek má být věnován zahraničním aktualitám (IPrima, 

2020). Vlajkové relace nové stanice mají být založeny na výrazných tvářích zkušených 

moderátorek, jsou jimi pořady Silný hlas Markéty Fialové a 360˚ Pavlíny Wolfové. První 

jmenovaný popisuje Prima jako „živou talkshow o tom, co jinde neuslyšíte“ (Iprima.cz, 

2020).  Markéta Fialová patří k nejznámějším moderátorským osobnostem, které 

oznámily přechod k nové zpravodajské stanici, po 14 letech opustila komerční televizi 

Nova (IDnes.cz, 2019). Její pořad má být vysílán každý všední den v prime time.14 

(IPrima.cz, 2020). Pořad   

360˚ Pavlíny Wolfové by měl nabízet shrnutí dne, nové úhly pohledu i datovou 

žurnalistiku (IPrima, 2020). Pavlína Wolfové je řazena k hlavním moderátorským 

osobnostem CNN Prima NEWS, novinářka v minulosti působila v komerčních i 

veřejnoprávních médiích (Pavlína Wolfová, 2021). Nová stanice ponechala nedělní 

dopolední vysílací čas politickým diskusním v pořadu Partie Terezie Tománkové, 

historicky vysílaném na Primě pouze pod názvem Partie. V novém provedení by měl být 

pořad prodloužen na dvouhodinovou stopáž (IPrima.cz, 2020).  

CNN Prima NEWS zařadila do programového schématu vedle domácí tvorby také 

přejaté pořady ze sítě CNN. Prvním ze dvou hlavních programů, na které televize diváky 

láká je pořad uznávané novinářky a válečné zpravodajky Christiane Amanpour. 

Amanpour ve stejnojmenném pořadu diskutuje se světovými lídry, odborníky i 

zainteresovanými osobnostmi o mezinárodních otázkách a politických událostech 

 

14 Prime time je označení úseku programového schématu, který je považován za hlavní vysílací čas kvůli 

nejvyšší divácké sledovanosti. Pro komerční televize je to stěžejní část vysílání, vysílací čas má 

v tuto dobu nejvyšší hodnotu. Prime time bývá časově ohraničen mezi 19. a 22. hodinou (v případě 

televizního vysílání) (Reifová, 2004). 
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(tamtéž). Druhý pořad, Quest means Business je zaměřený na ekonomická a byznysová 

témata. Stanice prezentuje pořad Richarda Questa jako českou premiéru show, která 

pojednává o ekonomice zábavnou formou. CNN Prima NEWS zařadila i moderátorův 

druhý pořad zaměřený na cestovatelskou tematiku Quest’s world of Wonder (IPrima.cz, 

2020). Relace Amanpour a Quest means Business patří k vlajkovým pořadům CNN 

International, jejich moderátoři nahráli zdravice pro české diváky k uvedení nové stanice 

spojené se CNN (CNN Prima NEWS, 2020). V programovém schématu se pořady 

objevují vícekrát, v dopoledním i odpoledním bloku (viz obr. 1 a 2)  

a mají být vysílány v českém znění.  

 

 

Obr.1 Dopolední programové schéma stanice CNN Prima NEWS ke dni 3. 5. 2020. Zdroj: 

cnnprima.cz 
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Obr. 2 Večerní programové schéma stanice CNN Prima NEWS ke dni 3. 5. 2020. Zdroj: 

cnnprima.cz 

5.4 Vývoj vysílání a programové změny 

Vývoj sledovanosti, programové a personální změny uskutečněné na stanici 

CNN Prima NEWS jsou popsány v období od května 2020 do dubna následujícího roku. 

CNN Prima NEWS disponovala po prvním měsíci vysílání podílem na publiku 

v celodenním vysílání kolem 0,35 % (Rožánek, 2020). Vzhledem k charakteru stanice je 

CNN Prima NEWS analytiky a komentátory srovnávána s veřejnoprávní zpravodajskou 

stanicí ČT24.  

Po třech měsících vysílání ohlásila stanice „optimalizaci“ programového 

schématu a s ní několik dílčích změn. První změnou bylo vyřazení pořadu, o kterém se 

Prima při spuštění kanálu vyjadřovala jako o vlajkovém pořadu stanice. Silný hlas 

Markéty Fialové, byl při startu stanice vysílán ve všední dny v prime time. Pořadu údajně 

v prvních týdnech vysílání klesla sledovanost na 4 tisíce diváků a patřil tak k nejméně 

sledovaným pořadům stanice (Půr, 2020). Moderátorka, při tiskové konferenci stanice 
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označena jako „základní stavební kámen televize“, se přes ukončení vlastní relace má 

objevovat v dalších publicistických a zpravodajských pořadech (CNN Prima NEWS, 

2020). V úseku hlavního vysílacího času byla talkshow nahrazena pořadem 360˚ Pavlíny 

Wolfové. Další relací, s jejíž vysíláním Prima v dalším čtvrtletí již nepočítala, byl přejatý 

diskusní pořad Amanpour, ústřední část programu CNN International.  

Ke kontinuálnímu zpravodajství přibyly dva vysílací bloky, v 10 hodin a 21.30 

hodin. Prima v tiskové zprávě uvedla záměr, nabízet divákům ve větší míře speciální 

zpravodajská vysílání k mimořádným událostem v tuzemsku či zahraničí (IPrima,2020). 

Výraznou změnou v programu televize je rozhodnutí o přesunutí Hlavních zpráv na 

stanici Prima. Večerní zpravodajská relace, jakožto vlajkový projekt televize, byla od 

spuštění kanálu CNN Prima NEWS v květnu vysílána soudobě na obou stanicích. Hlavní 

zprávy měly být na programu CNN Prima NEWS nahrazeny zpravodajským přehledem. 

Prima dále oznámila rozšíření záběru na dění z českých regionů (IPrima,2020). Navázala 

spolupráci s regionálními novinami Deník, které vydává společnost Vltava Labe Media 

patřící do investiční skupiny Penta Investments (MediaGuru.cz, 2020). Od září téhož roku 

byla stopáž hlavní zpravodajské relace zkrácena o 10 minut a po jejich vysílání byla 

zařazena sportovní rubrika a počasí.   

Následně v televizi proběhly další obsahové i personální změny. Prima rozvázala 

spolupráci se dvěma členkami redakční rady, které stanici řídily, Petrou Benešovou a 

Eliškou Čeřovskou. Dále byl pracovní poměr ukončen s šéfredaktorkou obsahové sekce 

(struktura byla vytvořena po americké příkladu) Andreou Trojkovou a vedoucí 

investigativního týmu Markétou Dobiášovou. O dva měsíce dříve v televizi skončil i 

hlavní editor obsahu Karel Škrabal. Vedením stanice byl pověřen dosavadní moderátor 

večerní zpravodajské relace Pavel Štrunc, jeho zástupcem se stal Tomáš Večeřa, třetí člen 

původní redakční rady a ředitel digitální sekce CNN Prima NEWS. Nový směr 

zpravodajské televize měl být více nakloněn obsahu spotřebitelských témat namísto 

původní idey investigativní žurnalistiky (Tomeš a Titlbach, 2020). Viceprezident CNN 

International Commercial pro Evropu Dan Faulks se vyjádřil, že česká franšíza je na 

mezinárodní centrále personálně i obsahově nezávislá, a vše je tedy ve vlastní režii Primy 
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(Ciglerová, 2020).  Průměrný podíl celodenní sledovanosti v kategorii 15+ činil po třech 

měsících vysílání stabilní hodnotu 0,35 %. (Rožánek, 2020). Hlavní večerní zpravodajská 

relace byla přibližně po měsíci vysílání na kanálu Prima zařazena zpět jako souběžný 

program obou stanic.  

V prvních měsících roku 2021 provedla Prima další dílčí úpravy v programu 

stanice. V portfoliu zpravodajského vysílání přibyly pořady Zprávy Plus do dopoledního 

bloku a Zprávy z regionů do odpoledního schématu. Zprávy z regionů vznikají 

součinností Primy, Deníku a MF DNES. Mladá fronta DNES patří do skupiny Mafra, 

vlastněná holdingovou společností Agrofert a.s. (MediaGuru.cz, 2020). Nový pořad má 

uvádět moderátorka Markéta Fialová. Program má sestávat z tvorby regionálních 

redaktorů v „zábavném a regionálním servisu z míst, které diváci důvěrně znají“. 

Redaktoři mají k natáčení reportáží využívat mobilní telefony. Přispívat do relace mají i 

diváci televize (Prima, 2021). Další částečnou změnou je prodloužení vysílacího času 

ranního programu Nový den o hodinu, stopáž pořadu tedy činí tři hodiny. Kontinuálnímu 

zpravodajství bylo rozšířeno o večerní zpravodajskou relaci ve 23 hodin. V současném 

programovém schématu se již neobjevuje žádný z originálních pořadů CNN 

International.  

Další dílčí personální změny na moderátorském poli probíhaly průběžně během 

roku. Od října 2020 se v Hlavních zprávách opět objevují moderátoři Eva Perkausová  

a Roman Šebrle. Dvojice společně uváděla ústřední zpravodajskou relaci na kanálu 

Prima. V dubnu 2021 obsadila Prima další moderátorskou dvojici hlavního zpravodajství, 

Gabrielu Laškovou a Marka Kafku.  

5.4.1 Web CNN Prima NEWS 

Vývoj v čase zaznamenal i zpravodajský web cnnprima.cz. Po měsíci fungování 

disponoval web návštěvností přes 1 milion reálných uživatelů. Mezi nejnavštěvovanější 

záznamy pořadů patřily Interview, K věci a 360˚ Pavlíny Wolfové. Videoobsah dosáhl za 

měsíc květen 2020 celkem 1,7 milionu přehrání (Rožánek, 2020). Dle měření společnosti 
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Net Monitor, navštěvovalo k lednu 2021 zpravodajský web více než 3 miliony reálných 

uživatelů (IPrima.cz, 2021).  

Prima při bilancování úspěšnosti nové stanice výrazněji akcentuje návštěvnost 

webu před televizní sledovaností. Tyto hodnoty se dají poli českých zpravodajských 

serverů považovat za úspěch webového rozhraní. Zde však vyvstává otázka hodnoty 

obsahu a relevantnosti publika. CNN Prima NEWS využívá svůj facebookový profil 

k šíření webových článků a aktualizacím televizního vysílání. Stanice na sociální síti 

používá u popisků článků jednověté popisky na hraně bulvarizace lákající čtenáře 

k prokliku článku, a tudíž návštěvě webu. Tento postup působí jako strategie usilující o 

co nejvyšší návštěvnost webu za vidinou zisku a nikoli generací kvalitního obsahu.  

CNN Prima NEWS chce kanály v budoucnu více propojovat a naplnit vizi 

propojené multimediální platformy. 

5.5. Přínos programových úprav 

 CNN Prima NEWS přistoupila k významným personálním i koncepčním změnám 

po 3 měsících od spuštění vysílání. Analytici a mediální komentátoři odhadovali příčiny 

změn v nízké sledovanosti, v tomto období tvořil share televize 0,36 % (ATO – Nielsen 

Admosphere, živě + TS0-3 TV, k 7. 4. 2021). Cílovou sledovanost si televize vytyčila na 

hodnotu 1,5 % podílu na trhu do jednoho roku vysílání. Stanovení konkrétního čísla 

vycházelo ze zkušeností předchozích poboček CNN, nebo „z toho, jak víme, že jsou čeští 

diváci zaujatí zpravodajstvím“ uvedl ředitel Primy Marek Singer (Mediář, 2020). 

Dodává, že náklady na provoz stanice se pohybují ve stovkách milionů korun ročně 

(tamtéž). Televize oficiálně své kroky zdůvodnila reorganizací týmu. Faktorů stojících za 

markantními úpravami stanice během prvního roku vysílání může být vícero. CNN Prima 

NEWS jako komerční televize dozajista pocítila úbytek inzerce spojený s pandemií 

koronaviru. Podle údajů agentury Nielsen Admosphere klesla cena televizní reklamy 

v květnu 2020 o 14 % oproti předchozímu roku (Newsroom ČT24, 2020). Zrušení 

investigativního týmu, mohl být z pozice Primy krok, jak určitým způsobem snížit 
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náklady. Mediální analytik Jan Potůček v takovém jednání vidí neochotu nabyté 

prostředky investovat zpět do rozvoje stanice (Newsroom ČT24, 2020). Investigace na 

Primě se měla zabývat i vlastními dokumenty, investigativní žurnalistika je nicméně 

jednou z nejnákladnějších zpravodajských disciplín. Novináři, kteří byli v tomto období 

propuštěni jsou zkušenými žurnalisty, a i jejich odchod mohl být nástrojem 

k vyrovnanějšímu hospodaření stanice.  

  V druhé polovině roku 2020 se divácká sledovanost nepatrně zvýšila. V období 

od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021 byla průměrná celodenní sledovanost stanice u skupiny 

diváků nad 15 let 0,57 % (ATO – Nielsen Admosphere, živě + TS0-3 TV, k 7. 4. 2021). 

Nelze spekulovat, do jaké míry měl na posun sledovanosti vliv upravený program a 

obměna moderátorů, a nakolik proladěnost nebo plynutí časového úseku, během kterého 

si diváci na nový kanál potřebovali „zvyknout“. Výraznější nárůst zaznamenal vývoj 

sledovanosti pořadu Hlavní zprávy, dle oficiálních měření se sledovanost 0,76 % z druhé 

poloviny roku 2020 zvýšila na hodnotu 1,31 % k dubnu 2021, v celodenním share 

v cílové skupině 15+ (ATO – Nielsen Admosphere, živě + TS0-3 TV, k 7. 4. 2021). 

Během sledovaného období dvou týdnů vzrostla sledovanost z 0,87 % na 1,11 % 

v průměrném celodenní podílu diváků nad 15 let. Nárůst mají na svědomí s největší 

pravděpodobností události prvního dubnového týdne. CNN Prima NEWS přinesla zprávu 

o plánovaném odvolání ministra zdravotnictví. Zpráva nebyla žádným oficiálním zdrojem 

potvrzena, Primě se však podařilo nastolit agendu a média od ní informaci převzala. 

Druhý den (tj.7.4.) byla zpráva potvrzena a ministr zdravotnictví byl odvolán, CNN Prima 

NEWS zařadila k tématu blok mimořádného vysílání. V den jmenování byl nový ministr 

zdravotnictví hostem pořadu 360˚ Pavlíny Wolfové. Primě se podařilo přinést nové téma, 

byla citována jako zdroj informace, spolu se speciálním vysíláním a interview 

s ministrem se televizi podařilo přilákat nové diváky a zvýšit svůj podíl na trhu.   
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Obr. 3 Výsledky měření sledovanosti televizních kanálů v období 29. 3. – 4. 4. 2021 

v kategorii 15+. Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0-3. 
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Obr. 4 Výsledky měření sledovanosti televizních kanálů v období 12. 4. – 18. 4. 2021 

v kategorii 15+. Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0-3. 

 

V této kapitole byla představena nově vzniklá zpravodajská televizní stanice na 

českém trhu. Byl detailně popsán její vznik, programové schéma, personální a 

moderátorské obsazení, i zázemí mediální skupiny Prima. Byla ukázána koncepce stanice 

a rozsah a záběr jejího vysílání. Na úpravách koncepce reagující na zřejmě neuspokojivé 

výsledky z prvních týdnů vysílání, byly demonstrována transformace netypická pro 

nedávno vzniklou stanici. Změny sledované během prvního roku vysílání byly v závěru 

kapitoly porovnány s možnými přínosy a negativy.  
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6 Srovnání CNN, CNN International a CNN Prima NEWS 

V této části práce bude porovnávána stanice CNN Prima NEWS vzhledem 

k hlavnímu kanálu CNN a kanálu CNN International pro evropský trh (dále i zkratka 

CNNI) k období března a dubna 2021. Kanály budou srovnávány za účelem zjištění 

analogií a odlišností mezi licencovanou stanicí CNN Prima NEWS a dvěma 

programovými zástupci globální televize CNN. Zjištěné rozdíly budou dále diskutovány 

interpretovány na míře hybridizace konceptu CNN Prima NEWS.  

 Originální kanály CNN nebudou uvažovány samostatně, ale spíše jako zástupci 

„mateřské“ televize poskytující licence. Tvorba a vysílání obou stanic jsou provázané 

natolik, že není žádoucí je pro toto srovnání úplně oddělit. Americká stanice CNN se 

téměř výlučně zabývá děním ve Spojených státech a je tak tematicky vzdálená českému 

publiku, CNN International pokrývá celosvětové zpravodajství, ale významná část jejího 

programu sestává z dílny americké stanice. Při popisu specifických prvků některého 

z kanálů, budou zřetelně odděleny a pojmenovány.  

Televize CNN je od svého vzniku založena na nepřetržitém zpravodajství. 

V následujících letech po spuštění stanice CNN International byla televize prostředníkem 

globálních zpráv a účastníkem zásadních momentů světových a evropských dějin. Se 

strategickým rozmístěním regionálních ústředí ve Spojených arabských emirátech, Hong 

Kongu, Jižní Africe, Mexiku, Indii a Londýně disponuje televize předpoklady pro 

poskytování rozsáhlého a uceleného zahraničního zpravodajství. 

Kritéria srovnání jsou rozdělena do třech hlavních oblastí, na kterých je možné 

vypozorovat, zda se česká stanice drží konceptu zkušenějších „mateřských“ televizí, nebo se o 

podobné záměry nepokouší. Zkoumanými tématy jsou schéma, zahraniční zpravodajství a 

publikum.  
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6.1 Schéma 

Program CNNI je složen z pořadů nabízející zpravodajství, publicistiku, 

komentáře a analýzy, doplněné diskusními pořady zaměřené na konkrétní oblast byznysu 

či politiky a proložené sportovní relací. CNNI se ze svého zaměření zabývá 

mezinárodním zpravodajstvím napříč všemi programy. První rozdíl mezi CNNI a CNN 

Prima NEWS je patrný již v rozložení programového schématu. Pořad, který 

nejviditelněji reprezentuje nepřetržité zpravodajství na CNNI je pořad Newsroom, který 

pokrývá dění v daný den. Jedná se o hodinový blok zařazený do vysílání několikrát denně. 

Program sestává z živých vstupů zpravodajů CNN nebo záznamů z těchto reportáží. 

CNN Prima NEWS nabízí zpravodajské informace v pořadech Zprávy, Zprávy 

Plus, Krimi zprávy a Zprávy z regionů s třicetiminutovou stopáží taktéž během celého 

dne. Hlavní pozornost je však upírána na ústřední večerní relaci Hlavní zprávy, 

prezentovanou jako vlajkovou loď kanálu. Hlavní zprávy uvádí dva moderátoři, relace 

trvá 45 minut a je vysílána v hlavním vysílacím čase paralelně na obou stanicích CNN 

Prima NEWS a Prima, jak už bylo zmíněno. Model směřovaný k jedné zpravodajské 

relaci vysílané v hlavním vysílacím čase je léty zaužívaný v českých televizích i ve světe. 

Na zpravodajské stanici to však není běžným jevem. Například na stanici BBC World 

News běží třicetiminutové zpravodajské bloky každou celou hodinu až do večerního 

programu. Není však nijak rozlišováno mezi dopoledními a večerními zprávami (BBC, 

2021). Podobně je sestaven program zpravodajské televize Al Jazeera English. Ta 

akcentuje vedle půlhodinových zpravodajských programů pořad NEWSHOUR, který 

trvá hodinu a je zařazen pětkrát denně (Aljazeera, 2021). Trend zpravodajských stanic 

k naplnění nepřetržitého přísunu informací se tak spíše odklání od tradičnějšího pojetí 

dominantní večerní zpravodajské relace.  
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6.2 Zahraniční zpravodajství 

Spolupráce se CNN přináší partnerské televizi jednoznačné výhody v přístupu 

k obsahu mezinárodní sítě a spojení se zahraničními reportéry a zpravodaji pracujícími 

pro CNN po celém světě. Po prvních informacích o vstupu CNN prostřednictvím Primy 

na český mediální trh se tedy nabízela otázka, zda stanice nastolí odlišný způsob 

informování o světových událostech v českých médiích a zda rozšíří pohled českého 

publika na globální problémy. Mediální analytička Martina Vojtěchovská pro týdeník 

Respekt uvedla, že vidí pro CNN Prima NEWS dvě možnosti, jak se etablovat na 

televizním trhu. Stanice může využít silného zázemí americké značky a stát se médiem 

zaměřeným na mezinárodní zpravodajství, nebo přesunout svou pozornost na místní 

problémy, které zajímají (nebo trápí) české diváky (Kočárník, 2020).  

Na základě prostého pozorování bylo rozpoznáno, že Prima ve vysílání „hlavní 

zpravodajské hodiny“ věnuje zahraničním tématům v průměru 4-5 reportáží z celkového 

počtu kolem 20 reportážních zpráv. Reportáže ze zahraničí jsou typicky spojeny spíše 

s tematikou tzv. soft news a kriminalitou. Označení soft news popisuje žurnalistický styl, 

jehož centrem zájmu je prezentování problému prostřednictvím lidského příběhu. 

V žurnalistice soft news se mažou rozdíly mezi informací a zábavou (Mills-Brown, 

2021). V zahraničních reportážích hlavní zpravodajské relace se dále objevují prvky 

bulvarizace a reportáže vyobrazující raritní situace, jako například konflikt majitele 

restaurace s vůdcem britské labouristické strany Keirem Starmerem, při kterém majitel 

vykázal politika ze svého zařízení, jako projev nesouhlasu s restrikcemi spojenými 

s pandemií v zemi (Hlavní zprávy, 2021). K využívání zanedbatelného množství 

zahraničního obsahu se vyjadřovali mediální experti již po startu vysílání stanice, 

směřování zahraničního servisu se po téměř roce vysílání zásadním způsobem nezměnilo. 

Kvůli nemožnosti podrobit vysílání obsahové analýze bohužel nelze tvrzení podložit daty 

z vlastního měření.  

Zcela opačné postupy praktikuje CNN International, z podstaty svého zaměření 

poskytuje mezinárodní zpravodajský servis v co nejaktuálnější podobě. Zpravodajství se 
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zde již v podstatě neskládá ze známého modelu připravené a nastříhané reportáže, která 

se následně odvysílá v určený čas, což je schéma, které aktuálně následuje CNN Prima 

NEWS. Zpravodajské úseky jsou na CNN International vesměs prezentovány několika 

způsoby, redaktoři se živým vstupem spojí s moderátorem a informují o dané 

problematice, reportáž prezentuje moderátor jejíž nedílnou součástí je živá diskuse 

s adekvátními respondenty, poslední častou formou prezentace zpráv je moderátorovo 

shrnutí informací k problematice doplněné záznamy rozhovorů a reportáží od redaktorů 

CNN. Redaktory a zahraniční zpravodaje napojené na síť společnosti Cable News 

Network využívá CNN Prima NEWS k vysílání zřídkakdy. Jedná se spíše o minoritní 

případy, kdy se čeští moderátoři spojili tzv. telemostem se zahraničními kolegy, například 

ve speciálním vysílání k pohřbu Prince Philipa, byl rozhovor s londýnským zpravodajem 

Cyrilem Vanierem simultánně tlumočen do češtiny (Speciální vysílání, 2021).  

Přístup, ve kterém se stanice CNN Prima NEWS a CNN International různí jsou 

tzv. breaking news, jedná se o rychlé informace o mimořádných událostech, které se právě 

udály, nebo bezprostředně probíhají (Cambridge Dictionary, 2021). Breaking news bývají 

zpravidla krátké kusé zprávy bez širšího kontextu, který je následně rozvíjen v širším 

pojetí s dalšími informacemi. Tyto zprávy se obvykle v televizním vysílání objevují 

v informačním řádku nebo v grafice pořadu se značným akcentem, podpořený mimo jiné 

barevností přitahující pozornost (červená, žlutá). Jednotlivá média se snaží o události 

informovat co nejrychleji a pokud možno jako první, časová tíseň a nedostatek detailů 

nicméně může vést k nepřesným nebo zavádějícím zprávám, což může dělat breakings 

news poněkud spornými. Televize CNN pracuje s mimořádnými sděleními prakticky od 

svého vzniku. Pro CNN International i CNN U.S. jsou breaking news součástí televizního 

vysílání i webového zpravodajství. V českém mediálním prostředí není příliš zvykem 

kvůli neobvyklým událostem přerušit rozhovor přenášený živě, jako například v případě, 

kdy na kanálu CNN International, kdy moderátor přerušil interview kvůli živému přenosu 
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CNN U.S. ze soudního procesu s Derekem Chauvinem.15 CNN Prima NEWS bylo 

v prvních měsících vysílání vytýkáno, že s vysílacím schématem nepracuje dostatečně 

flexibilně a nenaruší programové schéma záznamů převzatých pořadů mimořádným 

informacemi. Například o vážné vlakové nehodě ve Středních Čechách televize 

informovala přibližně 2 hodiny po incidentu (Rožánek, 2020). Prima později přejaté 

pořady z dílny CNN International ze schématu vyřadila. Tim Lister před startem stanice 

mluvil o srovnatelné významnosti formátu breaking news pro český kanál i „mateřskou“ 

televizi CNN (Kristen, 2020). Stanice CNN Prima NEWS zařadila do schématu 

Mimořádné zprávy, program je využíván například pro přenos tiskových konferencí vlády 

nebo pro speciální vysílání.  

6.3 Publikum 

Mediální analytici a experti hodnotili zprávu o spojení globální mediální značky 

CNN a české skupiny Prima převážně jako nečekanou a překvapivou, zejména kvůli 

odlišnému charakteru a publiku obou stanic. Mediální expert a bývalý redaktor 

Hospodářských novin, Aleš Borovan, vidí výrazný protipól mezi „spíše konzervativní 

Primou a levicově aktivistickou CNN“ (Lidovky.cz, 2019). Zdánlivou neslučitelnost 

dvou subjektů shledal i novinář a bývalý reportér CNN Tomáš Etzler. Podle jeho slov 

zpravodajská práce televize Prima naprosto neodpovídá editoriálním a novinářským 

standardům CNN (Newsroom ČT24, 2019). Komentátoři shledávali kontroverze, které 

v minulosti provázely zpravodajství na Primě jako možnou překážku navázání spolupráce 

zahraničního partnera s českou televizí. K nejvýraznějším kauzám patří nahrávka 

z porady zpravodajské redakce Primy z roku 2015, na které šéfredaktorka zpravodajství 

apeluje na redaktory, aby rámcovali uprchlickou krizi dle postojů vedení televize, jako 

 

15 Bývalý policista Derek Chauvin byl usvědčen z vraždy Afroameričana George Floyda při 

nestandardním policejním zásahu. Případ vyvolal masové demonstrace a nepokoje po celých Spojených 

státech.  
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hrozbu. (Břešťan, 2016). Reportážemi o migraci se zabývala i Rada pro rozhlasové  

a televizní vysílání a shledala, že příspěvky TV Prima prezentovaly názorová stanoviska 

a hodnotící komentáře jako fakta a informace zpravodajské povahy (tamtéž). Tim Lister 

však ke kauze konstatoval, že tehdejší šéfredaktorka již pro Primu nepracuje a redaktoři 

mají s příchodem CNN nakládat s novými hodnotami vyznávající objektivitu  

a nezaujatost (Kristen, 2020).  

Televize CNN patří mezi tři nejsledovanější placené kabelové televize ve 

Spojených státech, spolu s Fox News Channel a MSNBC. CNN a MSNBC se řadí 

k médiím s levicovým ideologickým postojem, Fox News Channel stojí na opačné straně 

spektra. Analýza zkoumající mediální zvyklosti a přístup americké veřejnosti ke zprávám 

ukázala, že televizi CNN uvádí jako primární zdroj informací 12 % všech dotázaných.  

28 % amerických diváků, kteří vyznávají liberální či smíšené liberálně-konzervativní 

postoje se nejčastěji pro informace obrací k CNN. Věkové skupiny diváků Cable News 

Network jsou dle odpovědí víceméně rovnoměrně zastoupeny. Téměř 30 % diváků, kteří 

uvedli, že čerpají zprávy ze CNN mají vysokoškolské vzdělání a 26 % disponuje vyšším 

příjmem (American News Pathways, 2020). Levicové liberální tendence publika 

atlantské televize potvrzuje i studie provedená Reuters Institutem při Oxfordské 

univerzitě, 34 % dotázaných, identifikujících se jako levicově smýšlející, sledují CNN 

(Newman, 2020).  

Autoři Martin a Yurukoglu si ve své práci, zjišťující míru polarizace a vliv 

kabelových televizí na volební rozhodování Američanů vytvořili simulovaný model 

sledovanosti (o počtu minut) tří největších kabelových televizí podle demografie voličů 

(2017). Tato simulace poslouží pro ukázku demografických skupin možných sledujících 

stanice CNN. Model ukázal, že nejvíce minut sledují CNN osoby starší 65 let s vyššími 

příjmy, rozsáhlejší časový úsek u stanice tráví muži než ženy, a delší dobu sledují stanici 

osoby s vysokoškolským vzděláním (Martin a Yurukoglu, 2017). Průměrný věk diváka 

Fox News Channel v roce 2018 byl 65 let, v témže roce vysílala CNN pro diváky 

v průměrném věku 60 let (Derysh, 2019). CNN na svém webu uvedla, že její vysílání 

v roce 2019 sledovalo mladší publikum než další dvě nejsledovanější kabelové televize. 
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Konkrétně o dva roky méně, než je průměrný věk publika televize Fox News, a o tři roky 

méně, než je průměrný věk diváka televize MSNBC (CNN Press Room, 2019). O rok 

později, podle dat agentury Nielsen, vysílala televize CNN pro průměrně nejmladší 

diváky za období tří let (CNN Press Room, 2020). Na základě výše uvedeného by se dal 

potenciální divák americké stanice CNN popsat jako vysokoškolsky vzdělaný muž 

vyššího věku, s dobrými příjmy a jasným liberálním postojem.   

CNN Prima NEWS sledují vyrovnaně muži i ženy, téměř polovina diváků patří 

do věkové kategorie 65 +. Z věkové kategorie nad 65 let však větší část publika tvoří 

ženy. Muži jsou více zastoupení v kategorii 55-64 let, tuto skupinu tvoří 23 % diváků.  

Co se týče vzdělanosti publika nad 15 let, 36 % diváků disponuje vyučením bez  

maturity, 31 % má ukončené středoškolské vzdělání a 15 % diváků absolvovalo alespoň 

jeden stupeň vysokoškolského vzdělání (Nielsen Admosphere, živě + TS0-3 T k 6. 4. 

2021). 

Televize Prima své diváky rozlišuje také dle tzv. socioekonomické klasifikace 

ABCDE společnosti Nielsen Admosphere, kalibrované pro rok 2021. Tato klasifikace je 

shodná pro český mediální trh a používá se zejména k určení socioekonomických tříd 

diváků pro účely reklamy a orientaci zadavatelů. Klasifikace se provádí na základě  

tzv. socioekonomického skóre domácnosti, společnost rozděl1,11uje 8 kategorií (A, B, 

C1, C2, C3, D1, D2, E), jež každá z nich je v české populaci domácností rovnoměrně 

zastoupena. Agentura užívá pro výpočet ukazatelů „hlavu domácnosti“, tedy osobu 

v domácnosti, která zajišťuje největší část jejího finančního příjmu, dále zde hraje roli 

majetek domácnosti a bydliště domácnosti (2021).  

Dle rozdělení výše zmíněné ABCDE socioekonomické klasifikace, tvoří největší 

část diváků stanice CNN Prima NEWS skupina D v hodnotě 30 %, tato skupina  

se vyznačuje domácnostmi s ekonomicky neaktivním členem, u přibližně 67 % 

domácností se jedná o důchodce. U ekonomicky aktivních domácností jde o méně 

kvalifikované pracovníky s nižším vzděláním. 23 % diváků tvoří skupina E, jde o skupinu 

nižší třídy, ve které se nacházejí domácnosti s osobami v domácnosti, na rodičovské 

dovolené či nezaměstnanými. Diváky televize patřící do socioekonomické skupiny  
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C představuje poměr 28 %, tato skupina disponuje průměrnými příjmy, typickým 

zaměstnáním je kancelářská nebo technická profese a práce v obchodě či službách. 

Převažují ekonomicky aktivní domácnosti nad vzdělanými domácnostmi důchodců. 

Nejvyšší skupiny A, B, poté tvoří 20 % z celkového publika televize CNN Prima NEWS. 

Tyto skupiny patří do vyšší a vyšší střední třídy, jedná se o domácnosti se zaměstnanci 

s vysokoškolským vzděláním, vedoucími pracovníky, podnikateli a manažery. Tyto 

domácnosti se vyznačují nadprůměrným životním standardem (Nielsen Admosphere, 

živě + TS0-3 T k 6.4. 2021). Lze odhadovat, že se Prima bude chtít v budoucnu soustředit 

na oslovení skupin A a B, které jsou pro ni nejzajímavější z hlediska reklamy a kterou je 

obtížné zasáhnout jakýmkoliv mediatypem. 

Údaje demonstrují určité odchylky, které mezi potenciálními publiky 

zpravodajských stanic vznikají, jako jsou rozdíly v obecných tendencích vzdělanosti  

či životní úrovně publika. Ale i blízký prvek v podobě vyššího věku cílové skupiny. 

Z hlediska nastíněného publika česká stanice nekopíruje schéma americké televize  

a patrně zde vzniká publikum příznačné pro tento licencovaný televizní koncept na 

českém trhu.  

V šesté kapitole práce byl porovnávána CNN Prima NEWS s vysíláním televizí 

CNN a CNN International. Útvary zpravodajských televizí byly podrobeny výzkumu ve 

třech oblastech, jehož zjištění budou uvedeny a zasazeny do teoretických rámců 

v následující kapitole.    

 

7 Diskuse  

 Dosavadní výzkum přinesl několik zjištění poodkrývající možnou míru hybridity 

stanice CNN Prima NEWS. Ve srovnání koncepcí stanic CNN, CNN International a CNN 

Prima NEWS byly zjištěny odlišnosti jednotlivých pojetí zpravodajských televizí. Nálezy 

budou dále diskutovány a vztaženy k adekvátním mediálním teoriím.  CNN Prima NEWS 

se liší prvotně uchopením schématu televize. Ačkoliv je ve světových zpravodajských 

televizích trendem vysílání kontinuálních zpráv bez časové fixace, CNN Prima NEWS  
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se stále zaměřuje na tradiční model, který je jmenovatelem velké části kanálů, a to je 

koncentrace pozornosti k večernímu programu Hlavních zpráv. Významných zjištěním je 

téměř úplná absence uceleného zahraničního zpravodajství. CNN Prima NEWS pokrývá 

témata odehraná v zahraničí vesměs jako soft news a vybírá si typy reportáží které působí 

až bizarně. Provedené programové změny nenasvědčují tomu, že by televize plánovala 

svůj přístup k zahraničnímu servisu měnit. Popsané empirické příklady nasvědčují, že se 

CNN Prima NEWS odlišuje od dodavatele značky i skladbou publika. Všeobecné 

vnímání publika jako liberální, vzdělané části americké či světové společnosti, mnohdy 

označované i jako elity, leží v protikladu diváků sledujících český kanál, kteří se 

vyznačují spíše nižší vzdělaností a příjmy. 

Colin Sparks ve své průřezové práci Globalization, Development and the Mass 

Media shrnuje hlavní prvky globalizačního paradigmatu a uchopení těchto „silných“ 

teorií k potvrzení globalizace jako nového přelomového období. Sparks pracuje mimo 

jiné s teorií, která představovala podstatnou část sociálně-vědních výzkumů v 70. letech 

20. století a která se prolínala s teoriemi kulturního imperialismu. Myšlenka nadvlády 

kulturních toků Spojených států tvořila významnou teorii v konceptu kulturního 

imperialismu a prolnula se i do období kulturní globalizace. Spojené státy se staly 

důsledkem historického vývoje hlavním vývozcem kulturních obsahů na světový trh. 

Optikou imperialismu je tato dominance zasazována ještě hlouběji, na úroveň šíření 

představ a návyků podporujících kapitalistický způsob života (Sparks, 2007; Straubhaar, 

2007).  

V oblasti televizního vysílání lze nejpatrněji spatřit americký mediální vliv na 

objemu seriálové tvorby a televizních formátů exportovaném na zahraniční trhy. Spojené 

státy stojí i nadále v popředí mediální produkce, několik autorů ale podotýká výrazný 

nárůst mimo-západní výroby programů v zemích jako Brazílie, Mexiko, Japonsko, či 

Indie (Sparks 2007; Straubhaar 2007).  Tito producenti sklízí úspěch převážně na 

národních, regionálních a kulturně-lingvistických trzích. Straubhaar zdůrazňuje, že se 

nejedná vždy o originální tvorbu, média využívají k produkci a vývozu vlastních obsahů 

fungující modely amerických komerčních televizí a s obměnou pro místní trhy tím tak 
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nahrazují americký export (2007). Tyto modifikované obsahy mají větší úspěch u 

místního publika vzhledem ke kulturní blízkosti a lokálnímu jazyku. Sparks argumentuje 

tím, že ačkoliv filmová i televizní produkce světových států roste, USA jednoznačně 

dominují v investicích a ziscích těchto obsahů (2007).  

Paralelu lze nalézt u mediálních korporací působících na globálním trhu. Mediální 

produkty nemají, podle Sparkse, zásadně globálnější charakter než obvyklé komodity, 

vynikají však svou nehmotností, a tudíž i flexibilitou výroby (tamtéž). Nadnárodní 

mediální konglomeráty mají stejného jmenovatele a tím je obecně západní, konkrétně z 

většinové části americké sídlo, místo vzniku. Vlastnická struktura mediálních společností 

s globálním působením stojí až na výjimky na silných ekonomikách západních zemí. 

Právě schémata vlastnictví informační a komunikační infrastruktury jsou kritiky 

globalizace označeny jako důkazy pro rostoucí nerovnosti a prohlubující se informační 

propasti. Nedostatečný přístup k elektřině, komunikačním technologiím nebo informacím 

na jedné straně, versus hojnost zdrojů na straně druhé, tvoří významné rozdíly, které 

vedou k rozdělení na populaci „bohatou na informace“ a „chudou na informace“ 

(Mackay, 2004). Ačkoliv CNN International poskytuje prostřednictvím svých poboček 

světové i místní zpravodajství v mnoha koutech světa, vygenerovaný zisk na mediálních 

trzích „putuje“ do Spojených států, čímž je vlastně opět podporována zmíněná dominance 

na mediálním trhu v globálním měřítku. Boyd-Barrett uvádí, že stanice CNN 

International měla při svém vstupu na trh potenciál k narušení pozic světových 

zpravodajských agentur tím, že by prostřednictvím satelitního a kabelového přenosu 

mohla zpravodajství zprostředkovat publiku napřímo, nebo nabídnout zprávy 

společnostem s pozemním vysíláním či na internetu. Tyto vize se ale nenaplnily, CNN 

International nadále využívala a využívá agenturních služeb (2002). S nynějším 

zvyšujícím se globálním dosahem disponuje CNN International materiálý, které jsou 

partnerskými stanicemi přejímány a dále využívány, nebo je CNN prodává dalším 

společnostem ke komerčním účelům. V této rovině by se dalo říci, že CNN International 

naplnila ideu nastíněnou Boyd-Barrettem na „maloobchodní“ úrovni o 30 let později. 
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Televize Cable News Network se stala globálním médiem, v 80. a 90. letech 20. 

století radikálně se odlišujícím od ostatních transnacionálních16 korporací, které působily 

na národní úrovni a až poté se snažily expandovat do dalších zemí. Štětka nicméně vidí 

většinu korporací pouze jako „maximálně transatlantická impéria“ způsobené 

rozprostřením majetkových struktur mezi Severní Amerikou a Evropou (2002). Od roku 

2002 se ale poměry na trhu mediálních korporací výrazně změnily. Počet nadnárodních 

společností, které dominovaly globálnímu mediálnímu trhu před dvěma dekádami, se 

vlivem sloučení několika z nich zúžil do vlivných konglomerátů, které ovládají dceřiné 

společnosti a distribuční kanály po celém světě. Společnost WarnerMedia, pod níž patří 

kompletní divize CNN, má ve svém portfoliu například japonský cestovatelský kanál 

Tabi Channel, chilskou televize Chilevisión nebo indický zábavní kanál pro děti Pogo, 

dostupný ve třech jazycích (WarnerMedia, 2021). Štětka cituje prezidenta bývalé 

společnosti Time Inc. Richarda Munro „každý hráč v mediálně-zábavním byznysu – 

přinejmenším tedy každý chytrý hráč – se bude snažit dělat stejnou věc, vybudovat 

podnikání, které pomůže zmenšit riziko vzrůstajících produkčních nákladů 

prostřednictvím tolika světových distribučních systémů, kolik jen bude možné“ (Croteau, 

Hoynes 2001; citováno dle Štětka, 2002). Zpravodajská televize CNN v tomto duchu 

prostřednictvím mezinárodní divize CNN International rozprostřela svou působnost na 

národní trhy čtyř světových kontinentů zřízením několika centrál a kanceláří, pomocí 

filiálek, licencovaných stanic, dále prodejem vlastního obsahu pro další účely a 

konzultační či strategickou činností. Všechny zmíněné kroky slouží k naplnění snahy 

oslovit co možná největší publikum s alespoň poměrnými náklady. Ekonomická logika 

se jasně přiklání k prodeji značky a know-how, než drahému budování zázemí pro vlastní 

televizní stanici, obzvláště na trzích jako je Česká republika.  

 

16 Několik autorů používá termín „transnacionální“ jako alternativu k označení „globální“. Ulf Hannerz 

ve své práci představuje termín pro přesnější označení jevů, které mohou být variabilní v měřítku či 

distribuci, ale nemusí působit přes celý svět. Dále upozorňuje, že termín „mezinárodní“ neplní v tomto 

kontextu původní smysl, protože v procesu nejsou státy přímo zainteresovány (Hannerz, 1996).    
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V oblasti televizních programů a formátů je výroba univerzálního produktu 

nezatíženého kulturním či národním vlivem nejsnazší cestou k jeho globálnímu šíření a 

nenáročné následné adaptaci na místní trh. Tato strategie distribuce mediálních produktů 

funguje globálně velmi dobře. V případě zpravodajství se však univerzalita uplatnit nedá. 

Marwan Kraidy napsal, že pro to, aby se CNN stala více mezinárodní, musí být o to více 

lokální (2005). Zdánlivý protimluv však vystihuje preference publika v konzumaci 

zpravodajských obsahů. Reuters Institute zjistil, že zájem o místní (domácí) zprávy je u 

konzumentů rovnoměrně zastoupen bez ohledu na dosažené vzdělání. Shoda je zřetelnější 

než u jakéhokoliv jiného tématu, kdy se vzdělanější publikum a méně vzdělané publikum 

zájmově rozchází. Na některých trzích, konkrétně ve Velké Británii výzkumníci 

rozpoznali vzorec zahrnující větší zaujetí domácím zpravodajstvím u osob s nižší úrovní 

vzdělání (Reuters Digital News Report, 2020). Straubhaar zmiňuje studie, které také 

ukázaly související vztah mezi publiky s větším kapitálem, které upřednostňují 

importované americké pořady a publiky s menšími prostředky a kulturním zázemím, 

vybírající lokální a regionální programy, které jsou pro ně srozumitelné (1991). Blízký 

trend lze pozorovat i u českých diváků. 38 % z dotazovaných Čechů odpovědělo, že se 

velmi zajímají o lokální zprávy, ačkoliv ze 40 zkoumaných zemí se jedná spíše o nižší 

hodnotu (Reuters Digital News Report, 2020). Publikum CNN Prima NEWS nyní tvoří z 

53 % lidé se vzděláním bez maturity (ATO  

- Nielsen Admosphere, živě+TS0-3 TV, k 6.4. 2021) Prima od začátku tohoto roku 

zařadila nový program Zprávy z regionů a navázala spolupráci s dvěma médii, které 

soustředí svou působnost do českých regionů. Tyto a další změny následoval pozvolný 

růst sledovanosti, v týdnu 12. – 18.4. se podle oficiálního měření nacházel share stanice 

CNN Prima NEWS na hodnotě 1,11 %, což je nejvyšší podíl od začátku vysílání stanice 

(ATO - Nielsen Admosphere, živě+TS0-3, 2021). Tyto hodnoty a předešlá zjištění 

směřují k závěru, že CNN Prima NEWS se plánuje orientovat na české zpravodajství a 

její diváci tento směr vítají.  

Je evidentní, že CNN Prima NEWS nemíní následovat schéma, historicky spjaté 

s americkou televizí CNN a to, že „publikum má tendenci zahrnovat světovou politickou 
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a ekonomickou elitu, která se zajímá o skutečně globální obsah“ (Straubhaar, 2007). 

Motal pojednává o sledování kontinuálního zpravodajství jako o zvyku spíše 

kosmopolitních liberálních tříd, na které se podle všeho CNN Prima NEWS nemá zájem 

obracet (2020). Vyvstává otázka, na jakého diváka se stanice zaměřuje? Dostupné 

informace napovídají, že se v případě CNN Prima NEWS nejedná o jednoduchý případ 

spojení globálního a lokálního. A nelze ani říct, že by šlo o analogii v duchu adaptace 

globálních televizních formátů, protože proces přizpůsobení zde proběhl opačným 

směrem. Televize Prima neupravovala obecný produkt pro lokální publikum, ale 

přizpůsobovala se vytvořením nové místní stanice globálním standardům značky CNN 

(interní politiku, žurnalistické postupy, technické zázemí). Ačkoliv je stanice nezávislou 

entitou, která je financována z vlastních zdrojů a jejíž obsah je z naprosté většiny tvořen 

místními žurnalisty, přítomnost vlivu globální, potažmo americké (z charakteru CNN 

jakožto americké společnosti) zpravodajské praxe je viditelná na již výše zmíněných 

příkladech.  

Ve strategickém pojetí glokalizace Rolanda Robertsona, je věnována stejná 

pozornost časovému a místnímu hledisku a dodává, že to, co bývá mnohdy označováno 

jako místní je zahrnuto do globálního (1995). Je tedy příhodně označit CNN Prima NEWS 

vlivem globální mediální značky jako glokalizovaný produkt? Několik zásadních prvků 

spojených s mírou pokrytí zahraničního servisu a divácká preference místního zpráv 

přispívá spíše k náhledu prostřednictvím diskurzu hybridity. Straubhaar popisuje proces 

hybridizace jako jednu z možností vzniku hybridní kulturní složky spojením dvou 

vyvíjejících se prvků, které vytvoří novou, dosud ojedinělou směs (2007). Kraidy přidává 

tvrzení, že hybridizace neustále transformuje kulturní vliv a adaptaci s efektem obnovy 

výsledného jevu (2005). V konkrétním případě lze mluvit o hybridnosti průniku 

nadnárodní mediální značky a sociální reality českého televizního publika. Stanice CNN 

Prima NEWS nepochybně nese prvky globálního konceptu pouze podstatou svého vzniku 

na základě licenčního partnerství s celosvětovým poskytovatelem zpravodajství, na druhé 

straně většina elementů nastavené úrovně světového zpravodajství zůstala Primou 

nevyužita. Ať už jde o přístup k exkluzivnímu obsahu sítě CNN, který prakticky česká 
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média nemají, jak získat. Možnost ozvláštnění zpravodajského servisu vstupy 

korespondentů CNN a jejich reportáží o globálních zahraničních problémech, kterými je 

obecně české publikum nedotčené.  

Křížení dvou pojetí činnosti televizního zpravodajství je zjevné, avšak zda lze 

výsledný produkt nazývat hybridem ve smyslu vzniku jedinečného mixu, který nastolí 

další vývoj, je bez hlubší analýzy poněkud předčasné. Podle zjištění a dostupných 

informací, si televize Prima ponechala část ze stylu zpravodajství, v jehož duchu 

realizovala zprávy v předchozích letech, operující nyní pod mediální značkou CNN, 

spíše, než by šlo o vytvoření zpravodajské televizní stanice pokrývající globální témata 

na českém trhu.  

Závěr 

V diplomové práci byly porovnávány koncepty české franšízové stanice 

s kmenovými kanály americké televize. Komparací televizí CNN a CNN International 

se CNN Prima NEWS bylo stanoveno, že stanice CNN Prima NEWS nepřebírá nastavené 

programové či obsahové koncepční rámce amerických televizí stejné značky. CNN Prima 

NEWS nemá sklon rozvíjet se k obrazu světových zpravodajských stanic. Tuto skutečnost 

demonstruje na několika skutečnostech včetně programovém schématu přiklánějícímu se 

k tradičnímu informování pomocí večerního zpravodajství. Výrazným rozdílným prvkem 

je absence uceleného zahraničního přehledu v programovém schématu. Televize se místo 

nastolení osobité formy informování o mezinárodním dění, které ji defacto předurčuje 

spojení s globální zpravodajskou televizní sítí, zaměřuje na lokální problémy a akcentuje 

regionální zpravodajství. Částečně shodným prvkem české televize a amerických televizí 

po hlavičkou CNN je věk publika. Programy jsou atraktivní pro starší publikum, zde však 

paralely končí, ve vzdělání či ekonomické třídě se diváci diametrálně odlišují.  

V případě CNN Prima NEWS jsou hybridizační vlivy nesporné. Pokud je však 

v tomto případě uvažováno o hybridu jakožto vzniku nové entity prostřednictvím spojení 

dvou odlišných jevů, CNN Prima NEWS toto tvrzení splňuje pouze z části. Spoluprací 
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globálního média s televizí Prima bezpochyby dochází ke směsi dvou rozdílných prvků. 

Výstup uskutečněné komparace a pozorování navádí k závěru, že CNN Prima NEWS 

není novou jednotkou spojující vlastnosti dvou koncepcí, ale blíží se spíše svému 

původnímu pojetí televize Prima s výhodami globální značky.   

Summary 

The diploma thesis were compared the concepts of a Czech franchise station with the core 

channels of American television. By comparing CNN and CNN International with CNN 

Prima NEWS, it was determined that CNN Prima NEWS does not take over the set 

program or content conceptual frameworks of American televisions of the same brand. 

CNN Prima NEWS does not tend to develop into the image of world news stations. It 

demonstrates this actuality on several facts, including a program scheme inclined to 

traditional information through evening news. A significant different element is the 

absence of a comprehensive foreign overview in the program scheme. Instead of 

establishing a special form of information about international events, which defacto 

predestines it to connect with the global news television network, television focuses on 

local issues and emphasizes regional news. The age of the audience is a partially identical 

element of Czech television and American television under the heading of CNN. The 

programs are attractive to older audiences, but here the parallels end, in education or 

economy class, viewers are diametrically opposed. In the case of CNN Prima NEWS, the 

hybridization effects are indisputable. However, if in this case the hybrid is considered as 

the creation of a new entity through the combination of two different phenomena, CNN 

Prima NEWS only partially fulfills this statement. The cooperation of the global media 

with Prima television undoubtedly results in a mixture of two different elements. The 

output of the comparison and observation leads to the conclusion that CNN Prima NEWS 

is not a new unit combining the features of the two concepts, but rather approaches its 

original concept of Prima television with the advantages of a global brand. 
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