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Anotace 

Bakalářská práce „Televizní Vánoce – srovnání televizních programů 

nabízených během vánočních svátků za posledních 10 let“ se zaměřuje na analýzu 

jednotlivých žánrů z hlediska četnosti a délky v televizním programu. Speciální 

pozornosti se pak dostává pohádkám, seriálům a zpravodajství. Práce se zajímá o to, zda 

například seriály nedominují v televizním programu na úkor pohádkám či nakolik jsou 

zpravodajské relace zařazovány televizními stanicemi. Dále práce řeší, jak se formovala 

televizní skladba, kdo ovládl hlavní vysílací čas a která pohádka či film „zvítězil“ 

v souboji o přízeň svých diváků. Pro metodiku práce byla použita kvantitativní analýza 

televizních pořadů v hlavním vysílacím čase během vánočních svátků 1997–2006. 

Práce je členěna do 6 kapitol: Teoretický úvod práce (objasňuje pojmy, které jsou pro 

práci klíčové z hlediska tématu), Kvantitativní analýza vybraných televizních programů 

a pořadů (zpracování tématu pomocí tabulek a grafů), Prime time (zaobírá se hlavními 

vysílacími časy během vánočních svátků), Zpravodajství (seznamuje s vývojem 

a četností zpravodajských relací po dobu jednak deseti sledovaných let, jednak 

s vývojem zpravodajství v rámci jednotlivých svátečních dnů), Seriály (podobně jako 

u zpravodajství) a poslední kapitolou je Vývoj pohádek, zpravodajství a seriálů v letech 

1997–2006 (celkový souhrn tří nejvýraznějších televizních žánrů o Vánocích). Závěr 

práce je obohacen o fotografie neznámější českých pohádek. 

 

Annotation 

Bachelor´s thesis „Television Christmas – comparison of television programme 

offered during the Christmas feasts in last 10 years” target the analysis of particular 

genres in term of frequency and length in television programme. Special attention 

comes in on fairy tales, serials and news. The thesis is for example interested in the fact, 



if the serials don’t dominate above the fairy tales or what is the frequency of broadcast 

news in television stations. Then the thesis solves how the television structure was 

formed, who controlled the prime time and which fairy tale or film won audience over. 

For methodology of thesis was used quantitative analysis of television programmes in 

prime time during the Christmas feasts 1997-2006. 

Bachelor´s thesis is structured in 6 chapters: Theoretical introduction of thesis (show up 

the notions, which are keyword for the theme), Quantitative analysis of sampled 

television programmes (process the theme by tables and graphs, Prime time News 

(progress and frequency of broadcast news during the 10-years term and progress during 

the holidays), Serials and last chapter is Progress of fairy tales, news and serials in 

1997-2006 (grand summary of three the most significance television genre during 

Christmas). The end of the thesis is enriched by photos of the most famous Czech fairy 

tales.  
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ÚVOD 

Téma své diplomové práce „Televizní Vánoce“ – srovnání televizních programů 

nabízených během vánočních svátků za posledních 10 let jsem si vybrala na základě inspirace 

Vánoci 2006. Tak jako každý rok, i tyto Vánoce jsem usedla k televizi a mou jedinou 

literaturou se stal televizní program. To proto, abych zjistila, kdy mám přepnout, na jaký 

kanál, abych nepřišla o svou oblíbenou pohádku. Nabídkou jsem však byla velmi zklamána, 

byla naprosto neadekvátní vzhledem k těmto svátečním dnům – mnohdy byl v atraktivním 

čase vysílán celoroční seriál na místo pohádek apod. Právě ony pohádky a tomu přizpůsobená 

televizní skladba nádherně dolaďují atmosféru Vánoc a vánočních svátků. Však kdo si dokáže 

představit Vánoce bez českých klasik, jakými jsou Pyšná princezna, Byl jednou jeden král, 

Princezna ze mlejna či komedie Sám doma a S tebou mě baví svět? Zklamání z programové 

nabídky v roce 2006 mě tedy přivedlo na téma mé bakalářské práce. Rozhodla jsem se, že se 

podrobněji podívám na televizní skladbu programů v minulých letech.  

V práci analyzuji zastoupení témat a žánrů, zejména jejich potenciál v oblasti prožitku 

„svátečna“. Zaměřuji na postavení pohádkových klasik v televizním programu v průběhu 

posledních deseti let. Jak se formovala televizní skladba, kdo ovládl štědrovečerní obrazovky 

a která pohádka či film „zvítězil“ v souboji o přízeň svých diváků. Nedílnou součástí každého 

televizního kanálu a jeho skladby je zpravodajství. Práce si klade klást otázku, nakolik je 

televizní stanice během vánočních svátků zařazují. 

Pro metodiku práce byla použita kvantitativní analýza televizních pořadů v hlavním vysílacím 

čase během vánočních svátků. V rámci kódovací knihy byly kvantifikovány žánry, témata, 

vysílací časy a stopáže. Používaným materiálem byly v první řadě televizní programy všech 

celoplošných TV stanic pro dny 24., 25., 26. 12. v letech 1997 – 2006, v druhé řadě literatura, 

která s tématem souvisí. 

Práce je členěna do 6 kapitol. První kapitola Teoretický úvod práce objasňuje pojmy, které 

jsou pro práci klíčové z hlediska tématu a sledování jednotlivých žánrů. Ve druhé kapitole 

s názvem Kvantitativní analýza vybraných televizních programů a pořadů se věnuji 

definování kategorie proměnných, kódovací knihy a přecházím k samotnému zpracování 

tématu. Tato část, ačkoli je delší, zaujme přehlednými vyjádřeními formou tabulek a grafů, 

které jsou doplněny a okomentovány slovně. Třetí kapitola – Prime time, se zaobírá hlavními 

vysílacími časy během vánočních svátků, co televize divákovi nabídly a jaké typy pořadů 

byly umisťovány do televizní nabídky. V kapitole čtvrté Zpravodajství čtenáře seznámím 

s vývojem a četností zpravodajských relací po dobu jednak deseti sledovaných let, jednak 

s vývojem zpravodajství v rámci jednotlivých svátečních dnů. Tato kapitole je taktéž 
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doplněna o grafická znázornění. Předposlední kapitola pojednává o seriálech, což dokresluje 

i její název – Seriály. Podobně jako u zpravodajství, se v této kapitole zabývám četností 

výskytu seriálů v jednotlivých letech, následně vývoji v jednotlivých svátečních dnech. 

Poslední kapitola nese název Vývoj pohádek, zpravodajství a seriálů v letech 1997–2006. Je 

celkovým souhrnem tří nejvýraznějších televizních žánrů o Vánocích. Ve třech přehledných 

grafických zobrazeních si čtenář může sumarizovat doposud přečtené a získané poznatky 

o jednotlivých žánrech. Malým zpestřením na závěr bakalářské práce jsou fotografie, které 

mají za úkol zavzpomínat na pohádky, o nichž je v textu zmínka a ovládly prime time. 

Věřím, že mnohoměsíční snaha se na práci projevila a že se mi podařilo vytvořit takovou 

práci, která Vás bude bavit číst a že z ní získáte zajímavý přehled o televizních Vánocích.  
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1. TEORETICKÝ ÚVOD PRÁCE: SVÁTKY, RITUÁL, 

RITUÁLOVÝ MODEL KOMUNIKACE, TELEVIZE 

A ONTOLOGICKÉ BEZPEČÍ 

 

1.1 SVÁTKY 

Instituce svátků je zavedena v různé podobě ve všech známých kulturách. Různé 

kultury se liší pouze tím, jsou-li svátky soustředěny do určitého období, či jsou-li periodicky 

rozloženy v průběhu celého roku. Každá kultura však periodizuje čas tím způsobem, že do 

toku běžného času vsunuje ostrůvky času nevšedního, mimořádného. Vše nasvědčuje tomu, 

že funkce svátků ve společnosti je čistě symbolická. Instituce svátků vzniká v době, kdy 

vládlo předsvědčení, že cyklus života společnosti je podobně periodický jako cyklus přírody. 

Svátky vznikly jako nástroj umělého omlazování opotřebovaného sociálního cyklu.  

Po čas svátků se skrytě v soukromí odehrávají navzájem velmi podobné sváteční rituály, které 

probíhají přes svoji izolovanost stejně uniformně jako vojenská přehlídka. Lidé, nadšeni tím 

že si ve svátek mohou činit, co se jim zlíbí, praktikují rok co rok nezměněně tytéž rituály 

pohody. Dokonce i sváteční nevázanost má svá přesná pravidla a stereotypní průběh. Právě 

v tomto rysu se projevuje výrazná vlastnost všech institucí – regulují jednání, aniž by bylo 

zapotřebí jiného dohledu. Jsou tedy vysoce ekonomickým prostředkem sociální kontroly. 

Málokdy se lidé chovají tak předvídatelně jako po dobu, kdy je jim dovoleno stáhnout se 

zcela do krytu svého nejužšího soukromí. Masový konzum, jenž sám patří k nejdůmyslnějším 

prostředkům sociální kontroly, je z velké části soustředěn právě do období svátků. Je to 

ideální příležitost k tomu, aby také konzum získal něco z posvátného charakteru. 

Dvojí charakter institucí se v případě svátků projevuje zvláště názorně. V moderní společnosti 

je svátek úředně stanovený a nadekretovaný čas svobody od společnosti a od činností 

všedního dne, které jsou nezbytné pro materiální reprodukci společnosti. To, čím člověk dobu 

svátků naplní, je jeho soukromou záležitostí. Ve zcela závazně stanovený čas se mu dostává 

příležitost k nezávaznému chování.1 

 

                                                 
1 Keller, J. (2001). Úvod do sociologie, SLON, 4. vydání, Praha, str. 154. 
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1.2 RITUÁL 

Rituály mají klíčový význam z hlediska sociální kontroly. Účast v nich je závazná, 

neúčast by člověka vyřadila z jeho vlastní kultury. Celý proces socializace (včetně socializace 

řečové) je v prvé řadě seznamováním s předepsanými rituály, které bude zapotřebí přehrávat 

v příslušných situacích. Ten, kdo kontroluje průběh sociálních rituálů, kontroluje společnost. 

Revoluce spočívá v odvržení starých rituálů a v zavedení rituálů nových. Člověk se totiž může 

oprostit od určitých rituálních činností, pouze pokud se poddá rituálům jiným. Odmítnutí 

jakékoli účasti na rituálech osvobozuje člověka od společnosti v tom smyslu, že ho odsuzuje 

do naprosté sociální izolace. To je zřejmé již z toho, že nejběžnějším sociálním rituálem je 

výkon předepsaných rolí, který sám je základní podmínkou regulované integrace.2 

Existuje pět funkcí, které jsou připsány rituálovému médiu. První funkcí je „potvrzení“. Řeč 

a obraz rituálového média potvrzují něco, co se vyskytlo, a to tím, že danou věc ukazují, jako 

kdyby dokládali její autenticitu. Druhou funkci můžeme označit jako „stavitelskou“, kdy je 

událostem budována oficiální image. Třetí funkcí je „uzákonění“ či „legitimování“. Hlavním 

úkolem je docílit, aby osobnosti či instituce rozpoznali, co je poctivé a seriózní. Předposlední 

funkcí rituálového média je „směřování“ rituálových událostí stejnou cestou. Mohou 

nabídnout a příležitostně mají úspěch v produkci celosvětového publika. Například, 

požehnání papeže Urbi et orbi představuje výmluvný příklad přirozeného rituálového média. 

Dříve byli diváky pouze poutníci, kteří byli osobně přítomni v Římě, zatímco od dob televize 

se stovky milionů lidí se mohou účastnit této jedinečné události. Poslední funkcí rituálového 

média je přecházet k dramatizaci událostí tím, že je mohou znovu opakovat.3  

 

1.3 RITUÁLOVÝ A PŘENOSOVÝ MODEL KOMUNIKACE  

James Carey uvádí dvě alternativní koncepce komunikace – přenosový model 

a rituálový model komunikace. Přenosový model komunikace je v naší kultuře nejběžnější a 

je definován termíny vysílání, přenos či předávání informací druhým. Vychází z metafory 

zeměpisné nebo z oblasti dopravy. Jádrem tohoto pojetí komunikace je přenos signálů či 

sdělení v čase, bez ohledu na vzdálenost, za účelem ovládání. Jedná se o pohled na 

komunikaci, který je odvozen od jednoho letitého lidského snu – touha po překonání rychlosti 

a vlivu sdělení jako cestování v prostoru.4 Jednou ze slabin toho přenosu je skutečnost, že 

                                                 
2 Keller, Jan. 2001. Úvod do sociologie, SLON, 4. vydání, Praha, str. 187. 
3 Rothenbuler, E., Coman, M. (2005). Media Antropology. SAGE publications, str. 74–75. 
4 Carey, James W. (1985). Communication As Culture (Essays on Media and Society). Boston: Undin Hyman, 
str. 14–17. 
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omezuje komunikaci na „přenos“. Takovéto pojetí navazuje představu instrumentality, vztahu 

příčiny a následku a jednosměrného toku.5  

Rituálový pohled na komunikaci umožňuje odlišný pohled na komunikaci – jako na „rituál“. 

Komunikace je spojena s takovými pojmy, jako je sdílení, účast, sdružování, společenství 

a disponování společnou vírou. Na rozdíl od předchozího modelu komunikace, který se 

soustřeďoval na šíření sdělení v prostoru, rituálové pojetí se soustřeďuje na udržení 

společnosti v čase. Nejedná se o akt sdělování informací, ale reprezentování sdílených 

přesvědčení.6 Tento model komunikace klade důraz spíše na vnitřní uspokojení podavatele (či 

příjemce) než na nějaké účelové využití. Rituálová komunikace závisí na sdílených 

významech a citech a jejím cílem je prožívání, obřad či zdobnost, než užitkovost. Ke 

komunikaci dochází nejen z praktických důvodů, ale ve stejné míře i pro potěšení z recepce. 

Sdělení rituálové komunikace je obvykle skryté a nejednoznačné a závisí na asociacích 

a symbolech, jež si účastníci nevybírají, ale které jsou k dispozici v kultuře. Rituály hrají roli 

při sjednocování a mobilizace pocitů a jednání.7 Rituálová komunikace se příliš nemění a je 

načasová. Příklady tohoto modelu komunikace je možné najít v oblasti umění, náboženství, 

veřejných obřadů a oslav.8 

 

1.4 KARNEVAL A GROTESKNO  

Michail Michailovič Bakhtin (1895–1975), ruský filozof, literární kritik, sémiotik 

a vědec, napsal několik prací o literární teorii, rétorice a kritice. Svými pracemi inspiroval 

řadu myslitelů, např. neomarxisty, strukturalisty či sémiotiky. Pomohl vyvinout nový 

„materialistický“ pohled na ruskou literaturu. 

Bachtin je tvůrcem dvou důležitých pojmů (podtextů): prvním je karneval, který definoval 

jako sociální instituce, a druhý groteskno (groteskní typ realismu), který je definovaný jako 

literární mód. Bachtin studoval interakce mezi sociálními a literárními vlivy, stejně jako 

významy těla. Pro Bakhtina je karneval spojen s kolektivností. Ti, kdo navštěvují karneval, 

nepředstavují jenom zástup lidí, ale jsou bráni jako celek, organizovaný způsobem, který 

vzdoruje socioekonomické a politické organizaci. Tím Bakhtin poukazuje na rovnost všech 

lidí při karnevalu, kdy mezi lidmi vládne svoboda a důvěrně známý kontakt, bez ohledu na 

příslušnost k dané kastě, k velikosti majetku či profesi a věku. Během karnevalu, který je 

                                                 
5 McQuill, D. (2002). Úvod do teorie masové komunikace. Portál., str. 73. 
6 Carey, James W. (1985). Communication As Culture (Essays on Media and Society). Boston: Undin Hyman, 
str. 18–19. 
7 McQuill, D. (2002). Úvod do teorie masové komunikace. Portál, str. 73–74. 
8 Carey, James W. (1985). Communication As Culture (Essays on Media and Society). Boston: Undin Hyman, 
str. 19–21. 
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ojedinělý jak časem, tak prostorem, se jedinci cítí jako součást kolektivu (kolektivnosti). 

Protože Bakhtin studoval i významy těl, zvláštní pozornost patří kostýmům a maskám, díky 

nimž se mění těla. Zároveň vyvstává zvýšené uvědomění jedné smyslné, materiální a tělesné 

jednoty a společenství. Bakhtinova představa o karnevalu je spojena s pojmem groteskno 

(groteskní typ), což je termín užívaný Bakhtinem pro popsání důrazu na tělesné změny skrze 

jídlo, vyprazdňování a sex.9  

 

1.5 DŮVĚRA A ONTOLOGICKÉ BEZPEČÍ, TRADICE 

Ontologické bezpečí je určitá forma pocitů bezpečí v širokém slova smyslu. Tento 

výraz se týká důvěřivosti, kterou má většina lidských bytostí v trvalost své vlastní identity 

a ve stálost sociálního a materiálního prostředí svého jednání. Pocit spolehlivosti osob a věcí 

je základem pocitů ontologického bezpečí. Ontologické bezpečí má co do činění s „bytím ve 

světě“. Je však spíše emocionálním než kognitivním jevem a je zakořeněno v nevědomí. Je to 

jakýsi pocit důvěry v trvalost vlastní identity a stabilitu okolního materiálního a sociálního 

prostředí.10 V předmoderním světě musí být ontologické bezpečí pochopeno zejména ve 

vztahu ke kontextům důvěry a k formám rizika nebo nebezpečí, které jsou zakotveny 

v místních okolnostech. V předmoderních kulturách většinou převládaly čtyři lokalizované 

kontexty důvěry: příbuzenské vztahy, místní komunikáty, náboženské kosmologie, tradice. 

Výraz tradice v nejobecnějším slova smyslu odkazuje ke slovu traditum – což znamená 

všechno, co je přenášeno nebo předáváno z minulosti.11 Tradice může zahrnovat prvky 

normativní povahy (zvyky z minulosti mohou sloužit jako návod pro budoucí jednání).12 

Tradice slouží jako prostředek spojení přítomnosti a budoucnosti; orientovaný na minulost 

v reverzibilním čase. Tradice odráží určitou podobu strukturace času, která má rovněž přímý 

vliv na jednání v prostoru.13 Tradice sice zachovává svůj význam, ale zásadním způsobem se 

proměňuje: přenos symbolických materiálů, které tvoří tradici, je stále více odtržen od 

společenské interakce na sdíleném místě. Tradice nemizí, ale ztrácejí svoje zakotvení ve 

společném prostředí každodenního života.14  

Lévi-Straussův pojem „reverzibilního času“ má pro pochopení časovosti tradičních věr 

a činností ústřední význam. Reverzibilní čas je časem opakování a je řízen logikou opakování 

– minulost je prostředkem uspořádání budoucnosti. Tradice je rutina. Významy rutinních 

                                                 
9 Bakhtin in Vice, S. (1997). Introducing Bakhtin. Manchester University Press, str. 149–199. 
10 Giddens, A. (2003), Důsledky modernity, 2. vydání, SLON, Praha, str. 85. 
11 Shils in Thompson, J. (2004). Média a modernita. Praha: Karolinum, str. 150. 
12 Thompson, J. (2004). Média a modernita. Praha: Karolinum, str. 152. 
13 Giddens, A. (2003). Důsledky modernity, 2. vydání, SLON, Praha, str. 92–96. 
14 Thompson, J. (2004). Média a modernita. Praha: Karolinum, str. 152. 
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činností pramení ze všeobecného respektu, či dokonce úcty, k tradici a ze spojení tradice 

s rituálem. Rituál má často charakter nátlaku, ale přináší hluboké uspokojení, neboť daný 

soubor praktik naplňuje posvátným rozměrem. Obecně tradice přispívá základním způsobem 

k ontologickému bezpečí tou měrou, jak udržuje důvěru v kontinuitu minulosti, současnosti 

a budoucnosti a spojuje tuto důvěru s rutinizovanými sociálním praktikami.15 

  

1.6 TELEVIZE A ONTOLOGICKÉ BEZPEČÍ 

Roger Silverstone ve svém článku Television, Ontological Security and the 

Transitional Object popisuje, jaký vliv mají média na ontologické bezpečí jedinců. Odvracejí 

jejich pocity úzkosti a strachu a pomáhají vytvářet pocit bezpečí v rámci každodennosti. 

Taktéž eliminují paniku a chaos a udržují rituály a rutiny. Pomáhají organizovat sociální 

vztahy v čase a prostoru a oddělují soukromou sféru od veřejné. Bezpochyby jsou tedy média 

jako jeden ze zdrojů ontologického bezpečí.16 V čem ono ontologické bezpečí spočívá, uvádí 

Anthony Giddens ve své knize Důsledky modernity. Dodává pravidla a pocity řádu v rámci 

každodennosti. Kromě řádu a pravidel dává všednímu dní strukturu, abych nedocházelo 

k pocitům chaosu, strachu a úzkosti. Dáme-li každodennosti strukturu, bude snesitelnější. 

 

Pokud hovoříme o televizi, coby zdroji ontologického bezpečí, je to dáno několika vlivy:  

• je vždy dostupná, slouží jako tranzitní objekt 

• je nezničitelná (nelze ji zlikvidovat, jen přerušit (pokud ji vnímáme jako proud 

televizního vysílání) 

• vysílání je vždy přítomné (tím, že stále je, zvyšuje pocit bezpečí) 

• pravidelná (má stálé vzorce ve vysílacím schématu, které se opakují) 

• kolem televize se tvoří rituály času a prostoru 

 

                                                 
15 Giddens, A. (2003). Důsledky modernity, 2. vydání, SLON, Praha, str. 92–96. 
16 Silverstone, R. (1993). Television, ontological security and the transitional object. London: Sage, str. 577–
580. 
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1.6.1  Televize a rituály času 

Televize stanovuje časová pásma, čímž dochází ke strukturalizaci všedního dne. Toto 

rozfázování vyplývá s televizního rytmu, který ovlivňuje televizní pořady (například večer 

v televizi začíná ve 20:00). Lidé se fixují k určitému pořadu, což je pro ně „uklidňující“. Jako 

příklad může posloužit relace Počasí – i když bude předpověď nepříznivá, divák počasí bude 

spokojen, neboť v daný čas byla odvysílána jeho relace, na níž se těšil či byl zvědavý.17 

 

1.6.2  Televize a rituály prostoru 

Hovoříme-li o rituálech prostoru, máme tím na mysli prostorové uspořádání bytu či domova. 

Rozložení nábytku a jiných předmětů v místnosti je závislé na umístění televize, popř. 

naopak. Dochází k oddělení soukromého a veřejného prostoru. Za soukromou sféru 

považujeme svůj domov, místo, kde nejsou žádní cizinci, zkrátka opak toho, co vidíme 

v televizi.18  

 

 

                                                 
17 Winnicott in Silverstone, R. (1993). Television, ontological security and the transitional object. London: Sage, 
str. 577–578. 
18 Winnicott in Silverstone, R. (1993). Television, ontological security and the transitional object. London: Sage, 
str. 577–578. 
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2. KVANTITATIVNÍ ANALÝZA VYBRANÝCH 

TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ A POŘADŮ: 

KATEGORIE PROMĚNNÝCH, KÓDOVACÍ KNIHA 

V bakalářské práci sleduji a zároveň srovnávám televizní programy nabízené během 

vánočních svátků za posledních deset let (1997–2006). V rámci kvantitativní analýzy se 

zaměřuji na zastoupení jednotlivých žánrů, jak z hlediska četnosti, tak i časové délky.  

Předmětem zájmu budou čtyři hlavní televizní stanice, které až na malé výjimky přijímá 

většina obyvatel České republiky. Sledovaným časovým úsekem je čas od dopoledních 10:00 

do půlnoci (resp. časy těmto hodinám blízké). 

Pro tuto analýzu je nezbytné nadefinovat sledované žánry. Ve své práci pracuji s dvanácti 

základními žánry, resp. jedenácti. Jedná se o žánry, které se objevují ve vánočních televizních 

programech. Poslední skupinou jsou tzv. ostatní žánry, které zahrnují typy pořadů, které mají 

malé zastoupení ve vánočním televizním programu, ačkoli přes rok jsou velmi často vysílány.  

Veškeré žánry byly zanášeny do kódovací knihy, která sloužila coby pracovní návod, ale také 

je jakousi dokumentací, dle níž je možné celý výzkum prověřit. 19  

Sledovanými žánry jsou: 

Ø pohádka 

Ø zpravodajství a publicistika 

Ø seriál 

Ø komedie, veselohra 

Ø film 

Ø hudba (pro naše účely sem spadá i kategorie muzikál) 

Ø zábava (pro naše účely sem spadají soutěže, setkání osobností apod.) 

Ø sport (s výjimkou toho, který je součástí televizních zpravodajství) 

Ø magazín 

Ø dokument 

Ø církevní a biblické pořady (bohoslužby, poselství papeže, biblické příběhy…) 

Ø ostatní žánr (charitativní pořady, lifestyle, horor, sci-fi, krimi, thriller, akční, erotické, 

naučné, dobrodružný, série, telenovela, sitkom, reality show) 

                                                 
19 Schulz, W. a kol. (2004). Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, str. 45–46. 
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2.1 VÁNOCE 1997 

Prvním sledovaným ročníkem „televizních Vánoc“ je rok 1997. Vysílaly všechny 

celoplošné televizní stanice. Byly k dispozici po celém území České republiky, ať s menšími 

či většími obtížemi. 

Z hlediska rozdělení jednotlivých tématických žánrů vyplývá, že nejvíce vysílaným pořadem 

byly pohádky. S minimálním rozdílem následují filmy, ať již romantické, dobrodružné či 

pamětnické. Pod hranici dvaceti odvysílaných pořadů se dostávají žánry hudba 

a zpravodajství, pětici nejvíce vysílaných žánrů uzavírají komedie. Obecně můžeme říci, že co 

do počtu vysílaných, a námi sledovaných, žánrů, byla nejvíce produktivní Česká televize, 

zejména její první kanál.  

 

Počty pořadů  

V tabulce můžeme sledovat, na základě počtů, v kterých oblastech je televizní stanice 

dominantní, což potvrzuje graficky znázorněná tabulka v grafu č. 1.  

  ČT1 ČT2 Nova Prima celkem  
pohádka 8 1 6 10 25 

zpravodajství a publicistika 10 0 5 3 18 

seriál 5 0 1 2 8 

komedie, veselohra 1 1 8 5 15 

film 4 4 8 8 24 

hudba 9 7 1 2 19 

zábava 3 2 2 0 7 

sport 1 0 0 0 1 

magazín 0 2 0 0 2 

dokument 0 5 0 0 5 

církevní či biblické pořady 5 1 0 1 7 
 Tab. 1: Vánoce 199720 

Jednoznačné prvenství v oblasti zpravodajských pořadů patří kanálu ČT1. Dále první kanál 

České televize vyniká nad ostatními stanicemi v žánru seriál, církevní či biblické příběhy 

a hudba. Nad symbolikou Vánoc v podobě pohádek zvítězila televizní stanice Prima, 

v komediích pak televize Nova. Od tří zmiňovaných kanálů se programovou skladbou liší 

druhý kanál České televize, ČT2. Tomuto kanálu jsou charakteristické žánry dokument, 

magazín či taktéž hudba. 

                                                 
20 Jedná se o pouze o frekvence vánočních žánrů, celek nedává 100% všech žánrů zařazených v daném období. 
S celkem 100 % včetně ostatních žánrů se pracuje v případě stopáží. 
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   Graf 1: Vánoce 1997 

 

Minutová stopáž 

Toto porovnání z hlediska minutové stopáže zohledňuje, že ne vždy platí, že absolutně 

nejvyšší počet pořadů na dané televizní stanici se rovná absolutní převaze z hlediska 

vysílaného času. 

  ČT1 ČT2 Nova Prima 
pohádka 660 75 525 795 

zpravodajství a publicistika 150 0 100 50 

seriál 140 0 90 60 

komedie, veselohra 80 80 730 430 

film 360 335 795 880 

hudba 285 410 40 105 

zábava 85 115 100 0 

sport 60 0 0 0 

magazín 0 55 0 0 

dokument 0 215 0 0 

církevní či biblické pořady 310 60 0 110 

ostatní 390 1175 140 90 
        Tab. 2: Vánoce 1997 

 

Pokud srovnáme tabulky (tedy počty a stopáže) pro rok 1997, zjistíme, že například v žánru 

hudba se nám prvenství neshodují. ČT1 odvysílala devět hudebních pořadů, avšak pouze 

v časové délce 285 minut. Oproti tomu ČT2 pořadů s hudební tématikou odvysílala sedm, ale 

v délce 410 minut. Z toho je patrné, že první kanál dává přednost kratším pořadům, například 

v podobě záznamů z koncertů, zatímco druhý kanál uvádí většinou celá koncertní vystoupení 

či například symfonické skladby od původních autorů.  

Pokud srovnáme například žánr filmu, konkrétně kanály Nova a Prima, oba měli shodně po 

osmi odvysílaných filmech, avšak převedeno na řeč minut, rozdíl mezi stanicemi byl 
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85 minut, což je mnohdy čas celého dalšího filmu. Podobně je tomu i u žánru církevní či 

biblické pořady, kde ČT2 a Prima měli shodný počet jednoho pořadu, avšak jednou v délce 

60 minut, v případě druhém v délce 110 minut.  

Stopáž žánrů 1997 (10:00-24:00)
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  Graf 2: Vánoce 1997 
 

Barevné znázornění v grafu účinně sděluje, jak je který žánr zastoupen v rámci vysílacího dne 

z hlediska časové délky. De facto sloupce potvrzují prvenství pohádek, komedií a filmů, 

oproti tomu je zajímavé se podívat na žánr zpravodajství a publicistka – co do počtů pořadů je 

poměrně slušně zastoupen, avšak co do časové délky zdaleka nepatří mezi favority. Barevné 

odlišení taktéž zvýrazňuje naprostou odlišnost kanálu ČT2, u něhož velká část spadá do tzv. 

ostatních žánrů. Je to dáno tím, že kanál je natolik specifický svou programovou nabídkou, že 

mnoho z nadefinovaných žánrů pro vánoční čas nenajde právě na tomto kanálu své místo. 

Přesto je v žánru dokument či hudba jednoznačně v převaze nad ostatními kanály. 

 

2.2 VÁNOCE 1998 

Televizní Vánoce 1998 v mnohém kopírují předcházející rok. Pohádky, zpravodajství 

a seriály mají dokonce naprosto shodné počty odvysílaných pořadů jako loni. Nepatrně vzrost 

počet filmů, tím se tento žánr v celkovém součtu počtu pořadů dostal na prvé místo. Stoupl 

počet zábavných pořadů, naopak ubylo komedií či církevních pořadů. Stejně jako loni platí, 

že co do počtu vysílaných, a námi sledovaných, žánrů, byla nejvíce produktivní ČT1. 
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Počty pořadů 

  ČT1 ČT2 Nova Prima celkem 
pohádka 9 1 10 5 25 

zpravodajství a publicistika 10 0 5 3 18 

seriál 3 1 0 4 8 

komedie, veselohra 1 2 5 3 11 

film 3 4 9 10 26 

hudba 5 14 0 1 20 

zábava 5 0 2 3 10 

sport 2 0 0 0 2 

magazín 0 2 0 1 3 

dokument 0 5 0 2 7 

církevní či biblické pořady 2 2 0 0 4 

  Tab. 3: Vánoce 199821 

Z tabulky je patrné, že absolutně nejvíce pořadů bylo odvysíláno v rámci žánru film. Dvaceti 

pořadů a více dosáhly hned čtyři žánry, zatímco v roce přecházejícím pouze dva. V jednom 

případě došlo také k překročení počtu 10ti pořadů v rámci jedné stanice a jednoho žánru, což 

nebývá příliš časté během vánočních programů. Jedná se o žánr hudba v rámci kanálu ČT2. 

Další žánr, který je na ČT2 nejvíce zastoupen, je dokument. Prvenství si drží i ostatní kanály 

– ČT1 v žánru zpravodajství a publicistika a zábava, Nova v pohádkách a komediích a Prima 

v žánru film a seriál.  
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     Graf 3: Vánoce 1998 

 

                                                 
21 Jedná se o pouze o frekvence vánočních žánrů, celek nedává 100% všech žánrů zařazených v daném období. 
S celkem 100 % včetně ostatních žánrů se pracuje v případě stopáží. 
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Minutová stopáž 

V této části se zaměříme na srovnání počtu pořadů versus minutové zastoupení. A tedy také 

na to, kdo z hlediska délky vysílání měl možnost získat televizního diváka na delší dobu. 

  ČT1 ČT2 Nova Prima 
pohádka 620 75 900 380 
zpravodajství a publicistika 150 0 105 50 
seriál 180 30 0 215 
komedie, veselohra 120 170 475 310 
film 270 420 830 965 
hudba 275 955 0 65 
zábava 205 0 130 120 
sport 180 0 0 0 
magazín 0 55 0 35 
dokument 0 235 0 45 
církevní či biblické pořady 105 155 0 0 
ostatní 415 425 80 335 

         Tab. 4: Vánoce 1998 

Zajímavé srovnání nabízí hned první žánr – pohádky. Pokud srovnáme ČT1 a Novu, rozdíl 

v počtu je pouze jeden jediný pořad. Avšak co do času, rozdíl činí 280 minut. Ukazuje to na 

častější zapojování kratších pohádek (většinou do 60 minut) na ČT1, zatímco Nova zapojuje 

pohádky delší (v rozmezí 90–100 minut). Další zajímavou oblastí je zpravodajství 

a publicistika. Ačkoli ČT1 nabídla během vánočních dnů 10 pořadů a Nova pouze 5, rozdíl je 

pouze 45 minut. Opět je stejné vysvětlení jako u pohádek – ČT1 dává přednost častější 

informovanosti, ale krátké, Nova pouze jedenkrát či dvakrát denně, ovšem po delší dobu 

(zpravidla 30 minut).  

 

Stopáž žánrů 1998 (10:00-24:00)
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   Graf 4: Vánoce 1998 
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Barevné provedení prozrazuje další změny, oproti loňskému roku. Například u kanálu ČT2 

ubylo ostatních žánrů, tzn., že se kanál více profiloval do námi sledovaných žánrů. Na první 

pohled je taktéž patrný úbytek církevních či biblických pořadů, naopak nárůst zábavy. A zda 

se skrývaly v televizním programu nějaké jiné zajímavosti? Nabídka na Boží hod obsahovala 

hned dva thrillery. Tento žánr nebývá na Vánoce standardně do nabídky začleňován, přesto 

měl divák možnost shlédnout tento typ pořadu, jak na kanálu veřejnoprávní televize, tak 

i soukromoprávní.  

 

2.3 VÁNOCE 1999 

Jak vypadala programová nabídka na Vánoce 1999? Obecně můžeme říci, že celkový 

počet filmů rok od roku pomalu roste, tedy tento rok znamenal v celkové součtu zvýšení 

počtu filmů a dokumentů, naopak snížení počtu pohádek či zpravodajství. Co do časové délky 

v tomto roce překvapil žánr seriál, konkrétně na první svátek vánoční, neboť mu bylo 

věnováno téměř nejvíce času za celé sledované období deseti let (výjimkou byl už jen rok 

2006). Seriálům je podrobněji věnována samostatně kapitola 5. Co do počtu vysílaných, 

a námi sledovaných, žánrů, byla opět nejvíce produktivní ČT1. 

 

Počty pořadů  

  ČT1 ČT2 Nova Prima celkem 
pohádka 7 0 7 2 16 
zpravodajství a publicistika 10 0 4 3 17 
seriál 2 0 0 4 6 
komedie, veselohra 3 3 3 5 14 
film 6 2 9 10 27 
hudba 8 10 0 0 18 
zábava 3 0 5 3 11 
sport 0 0 0 1 1 
magazín 0 1 0 0 1 
dokument 0 10 1 0 11 
církevní či biblické pořady 1 3 0 1 5 

    Tab. 5: Vánoce 199922 

Z tabulky je na první pohled patrné, jaký kanál má v čem své prvenství, co do počtu pořadů. 

ČT1 v žánru zpravodajství a publicistika, ČT2 v žánru hudba a dokument, Nova pak v žánru 

zábava a Prima v žánru film. Nejméně zastoupených žánrů, které byly v rámci analýzy 

sledovány ve vánočních programech, mají televize ČT2 a Nova. 

                                                 
22 Jedná se o pouze o frekvence vánočních žánrů, celek nedává 100% všech žánrů zařazených v daném období. 
S celkem 100 % včetně ostatních žánrů se pracuje v případě stopáží. 
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    Graf 5: Vánoce 1999 

 

Minutová stopáž  

  ČT1 ČT2 Nova Prima 
pohádka 550 0 610 180 
zpravodajství a publicistika 165 0 135 55 
seriál 55 0 0 225 
komedie, veselohra 285 195 295 470 
film 400 175 870 840 
hudba 430 520 0 0 
zábava 145 0 315 165 
sport 0 0 0 35 
magazín 0 35 0 0 
dokument 0 430 30 0 
církevní či biblické pořady 55 335 0 110 
ostatní 435 830 325 440 

          Tab. 6: Vánoce 1999 

Z hlediska minutové stopáže, tedy časové délky poskytované jednotlivým žánrům, tentokrát 

údaje korespondují s počty pořadů. Žánr film vede tedy obě tabulky. Snad jedinou výjimkou 

je hudební žánr – v součtu pořadů bylo odvysíláno 18 různých koncertů, symfonií apod., což 

odpovídalo druhému nejčetnějšímu žánru, ale v časové délce spadá až na 4. místo.  
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  Graf 6: Vánoce 1999 
 

Barevné znázornění dokresluje stav ostatních žánrů, které nejsou v prvotní fázi sledovány. 

Oproti loňskému roku jich výrazně přibylo, řečí času činí rozdíl celých 775 minut. A jaké 

pořady ovlivnily tento výkyv? Jednalo se o dva thrillery, dále pak diskusní pořad s politickým 

nábojem 7 čili 7 dní či sobotní pořad Volejte řediteli.  

 

2.4 VÁNOCE 2000 

Rok 2000 jakoby měl za úkol napravit reputaci z předcházejícího ročníku. Došlo 

k celkovému snížení počtu seriálů, naopak návratu k většímu počtu pohádek. Možná překvapí, 

ale mile, že na Štědrý den nebyl odvysílán jeden jediný seriál! Po delší době u jednoho 

z žánrů dochází k překročení hranice deseti pořadů – jedná se o dokument na kanálu ČT2. 

Televizní Vánoce 2000 přinesly pestrou nabídku – na své si přišli všichni diváci. Ať se 

jednalo o pohádky, komedie, romantické filmy, sportovní ohlédnutí za olympijskými hrami, 

hudebně-zábavné pořady, zprávy i seriály.  
 

Počet pořadů 

  ČT1 ČT2 Nova Prima celkem 
pohádka 7 0 10 4 21 
zpravodajství a publicistika 10 3 3 3 19 
seriál 1 0 0 2 3 
komedie, veselohra 3 1 8 7 19 
film 5 6 7 8 26 
hudba 6 8 0 0 14 
zábava 5 1 4 3 13 
sport 1 1 0 0 2 
magazín 0 0 0 0 0 
dokument 2 12 0 1 15 
církevní či biblické pořady 3 1 0 0 4 

  Tab. 7: Vánoce 200023 

                                                 
23 Jedná se o pouze o frekvence vánočních žánrů, celek nedává 100% všech žánrů zařazených v daném období. 
S celkem 100 % včetně ostatních žánrů se pracuje v případě stopáží. 
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Z tabulky je patrné, že dochází skutečně k výraznému poklesu u žánru seriál, naopak žánru 

komedie, veselohra či dokumentu se daří a počty těchto žánrů rostou. Největší zastoupení má 

žánr film, následují pohádky. Poprvé za sledované období se setkáváme s nulou u žánru 

magazín. Z hlediska zastoupení žánrů, které jsou v analýze sledovány, opět vévodí ČT1, 

avšak jednotlivá prvenství se najdou opět u každé televizní stanice. Již zmiňovaný kanál ČT2 

se svými dokumenty, ČT1 se zpravodajstvím a publicistikou, Nova s pohádkami a komediemi 

a v neposlední řadě Prima s filmy. Primě taktéž patří prvenství v žánru seriál. 
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     Graf 7: Vánoce 2000 

 

Minutová stopáž 

  ČT1 ČT2 Nova Prima 
pohádka 560 0 685 360 
zpravodajství a publicistika 190 130 75 60 
seriál 60 0 0 105 
komedie, veselohra 295 120 785 640 
film 425 615 720 775 
hudba 285 420 0 0 
zábava 205 115 240 175 
sport 85 60 0 0 
magazín 0 0 0 0 
dokument 60 330 0 30 
církevní či biblické pořady 235 60 0 0 
ostatní 120 670 15 375 

         Tab. 8: Vánoce 2000 

Minutová stopáž odpovídá tabulce s počty pořadů. Za povšimnutí stojí měření počtů versus 

délky v rámci jednoho žánru mezi kanály navzájem. Zpravodajství, publicistika na ČT1 

versus ČT2 jsou rozdílné o 7 relací, ale pouze o 60 minut. Ale právě ČT2 se svými 3 relacemi 

v celkové délce 130 minut může konkurovat Primě a Nově, které taktéž odvysílali 3 relace, 

ale v polovičním čase.  
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Stopáž žánrů 2000 (10:00 - 24:00)
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   Graf 8: Vánoce 2000 
 

Barevné znázornění více upozorní na méně profilovanou stanici Nova – zde jednoznačně 

vystupuje žánr pohádky, komedie, film a více než kdy předtím zábava. Zábavným pořadům se 

celkově v tomto roce dařilo a nebylo výjimkou jejich uveřejnění i na Štědrý den (Carusošou, 

Štědrovečerní Skopičiny či Nikdo není dokonalý). Zajímavé je sledovat žánr církevní 

a biblické pořady, který na kanálu ČT1 dosáhl po 3 letech takového výskytu v programové 

skladbě, že dokonce dostal do pozadí ČT2, která jinak v tomto žánru vévodí. Co v programu 

zaujalo, byl pořad Mňam aneb Prima vařečka. Ovšem na oblibě zcela určitě získal, neboť 

v následujících letech se vysílal opakovaně. Dále ze svátečně laděné vánoční nabídky lehce 

vybočila televize Prima, když odvysílala thriller a hned dvě talkshow (celoročně vysílané) - 

Saunu a Trní.  

 

2.5 VÁNOCE 2001 

Procházíme-li jednotlivými roky, lze konstatovat, že nabídka pořadů na Štědrý den, je 

velmi podobná a zároveň dodržuje výjimečnost svátečního dne. V ostatních dnech je nabídka 

pestřejší, proto nezbývá, než se zaměřit na pořady, které jakkoli překvapily. Vánoce 2001 se 

co do počtu pořadů odvíjely podobě jako v předcházejících letech, jedinou změnou 

v programové nabídce byla erotická show Peříčko, kterou odvysílala TV Nova. Ve vánočním 

čase to bylo poprvé (za sledované období), kdy se takovýto žánr objevil.  

Co se týká druhého svátku vánočního, svou nabídkou je nejvíce podobný běžnému dni 

a obecně se dá říci, že trend v posledních letech je takový, že veřejnoprávní televize tento den 

uvádí snímek, který je české tvorby a měl v daném roce premiéru. V tomto roce jim byla 

tragikomedie Samotáři. Přibývá také zábavných pořadů a talkshow (např. Banánové rybičky, 

Politické harašení či Nikdo není dokonalý).  
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Počet pořadů 

  ČT1 ČT2 Nova Prima celkem 
pohádka 11 0 10 4 25 
zpravodajství a publicistika 10 0 3 3 16 
seriál 3 0 0 4 7 
komedie, veselohra 3 2 4 3 12 
film 5 7 7 7 26 
hudba 4 12 0 2 18 
zábava 5 0 4 5 14 
sport 0 1 0 0 1 
magazín 0 0 0 0 0 
dokument 2 5 0 0 7 
církevní či biblické pořady 1 4 0 0 5 

    Tab. 9: Vánoce 200124 

Co se týká počtu jednotlivých sledovaných žánrů, jak již bývá zvykem, nejvíce zastoupené 

žánry měla ČT1. Kromě toho si tento kanál udržel dominanci v žánru pohádky, kdy vůbec 

poprvé za sledované období měl největší počet pohádek – jak v konkurenci s ostatními 

stanicemi, tak i hodnotou jedenácti pohádek, což bylo vůbec nejvyšší číslo dosažené v tomto 

žánru od počátku sledovaného období. Dále ČT1 vynikala v žánru zpravodajství, publicistika. 

ČT2 vévodila v žánru dokument a hudba, Nova pro tento rok v žánru film, ačkoli nepatrně 

oproti svým konkurenčním televizím a Prima v žánru seriál. Již podruhé v řadě se objevuje 

čistá nula u žánru magazín, který v minulosti měl zastoupení na kanálech České televize.  
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     Graf 9: Vánoce 2001 

 

                                                 
24 Jedná se o pouze o frekvence vánočních žánrů, celek nedává 100% všech žánrů zařazených v daném období. 
S celkem 100 % včetně ostatních žánrů se pracuje v případě stopáží. 
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Oproti tomu se zvyšuje rok od roku počet pořadů se zábavnou tématikou, což dokresluje 

v roce 2001 počet 14. Všeobecně nejvíce vysílaným žánrem v tomto roce byl film, ihned za 

ním následovaly pohádky. 

 

Minutová stopáž  

  ČT1 ČT2 Nova Prima 
pohádka 855 0 755 355 
zpravodajství a publicistika 155 0 70 55 
seriál 185 0 0 325 
komedie, veselohra 270 140 205 105 
film 350 675 675 650 
hudba 135 660 0 150 
zábava 165 0 205 375 
sport 0 65 0 0 
magazín 0 0 0 0 
dokument 20 415 0 0 
církevní či biblické pořady 50 190 0 0 
ostatní 335 375 610 505 

           Tab. 10: Vánoce 2001 

Minutové rozvržení de facto koresponduje s počty. Výjimkou tradičně bývá žánr 

zpravodajství, publicistika, neboť tam není četnost spojená s adekvátní délkou – zpravodajství 

nepřesahuje délku 45 minut.  

Doposud jsme příliš nekomentovali ostatní žánry a jejich délku. Z této tabulky je patrné, že 

z 24hodinového sledovaného úseku zbývá, dle typu stanice, šest až deset hodin na žánry, které 

nebyly pro vánoční čas nadefinovány. Spadají sem například thrillery či erotické pořady, 

kulinářské pořady apod. Stanice, které dávají přednost jinak atraktivním žánrům, avšak pro 

vánoční čas ne příliš obvyklým, mají vyšší počet nul u sledovaných žánrů.  

Stopáž žánrů 2001 (10:00-24:00)
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  Graf 10: Vánoce 2001 
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Jako příklad vezměme TV Nova – hned v šesti žánrech dosahuje hodnoty nula minut (v 

seriálech, hudbě, sport, magazínech, dokumentech a církevních či biblických pořadech).  

Ostatně i barevné znázornění ukazuje na četnost výskytu ostatních žánrů. Kromě toho si 

můžeme povšimnout, že oproti loňskému roku dochází k výraznému navýšení žánru pohádky 

u ČT1, která svou programovou skladbu navýšila téměř o 300 minut. Velký nástup také je 

patrný u žánru zábava, zejména na kanálu televize Prima, která se doposud držela spíše 

v pozadí. Protože do žánru zábava jsou začleněné i soutěže, zcela určitě za zmínku stojí 

vánoční vydání soutěžního pořadu Chcete být milionářem? Když jsem procházela zpětně 

televizní programy, soutěže se ve vánočním čase sice vyskytovaly, ne ale tohoto typu („honba 

za penězi“).  

 

2.6 VÁNOCE 2002 

Počet pořadů 

  ČT1 ČT2 Nova Prima celkem 
pohádka 9 2 6 4 21 
zpravodajství a publicistika 10 0 5 3 18 
seriál 0 1 0 2 3 
komedie, veselohra 1 3 11 6 21 
film 6 1 5 9 21 
hudba 1 12 1 0 14 
zábava 2 1 3 7 13 
sport 0 2 0 0 2 
magazín 0 0 0 0 0 
dokument 2 5 0 0 7 
církevní či biblické pořady 1 3 0 0 4 

  Tab. 11: Vánoce 200225 

Tabulka je tentokrát zajímavá tím, že hned tři žánry se staly dominantními – jednalo se 

o pohádky, komedie, film. Prvenství jednotlivých stanic z hlediska počtu pořadů je následující: 

ČT1 v žánru pohádky a zpravodajství, publicistika, ČT2 v žánru hudba a dokument, Nova 

v žánru komedie, veselohra a Prima v žánru zábava, seriály a film. Z hlediska produktivity 

jednotlivých žánrů byl pro letošní rok stav téměř vyrovnaný, nedá se říci, že by jedna stanice 

byla víc produktivní než druhá. 

                                                 
25 Jedná se o pouze o frekvence vánočních žánrů, celek nedává 100% všech žánrů zařazených v daném období. 
S celkem 100 % včetně ostatních žánrů se pracuje v případě stopáží. 
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      Graf 11: Vánoce 2002 

 

Graf přehledně zohledňuje, že vůbec nejvyššího počtu v rámci jednotlivých stanic, dosáhla 

ČT2 se žánrem hudba, následovala TV Nova s komediemi a veselohrami. Tyto dva žánry jako 

jediné přesáhly počet deseti pořadů. 

 

Minutová stopáž 

  ČT1 ČT2 Nova Prima 
pohádka 575 140 625 370 
zpravodajství a publicistika 155 0 85 55 
seriál 0 45 0 60 
komedie, veselohra 100 235 975 600 
film 570 85 480 890 
hudba 30 695 90 0 
zábava 95 50 225 450 
sport 0 140 0 0 
magazín 0 0 0 0 
dokument 55 210 0 0 
církevní či biblické pořady 45 235 0 0 
ostatní 895 685 40 95 

           Tab. 12: Vánoce 2002 

V předcházejícím roce jsem se detailněji zaměřila na ostatní žánry, kde v nich nejvíce minut 

měly stanice Nova a Prima. Letošní rok znamenal změnu. Je patrné, že Nova svůj čas 

rozmístila zejména do pohádek, komedií a filmů, což v celkovém součtu minut, který připadá 

na sledovaný úsek čtrnácti hodin, nechává volných pouhých 40 minut na jiný typ žánru. 

Podobně je tomu i na Primě. Oproti tomu ČT1 svůj vysílací čas v tomto roce věnovala více do 

žánrů jako např. cestopisy, charitativní akce, povídky apod. Barevné zobrazení v grafu č. 12 

jen dokresluje tento jev. Co do délky, odpovídá zobrazení tabulce s počty pořadů.  
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Stopáž žánrů 2002 (10:00-24:00)
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  Graf 12: Vánoce 2002 
 

2.7 VÁNOCE 2003 

Rok 2003 představuje ve vánočním vysílání návrat ČT1 na výsluní z hlediska nejvíce 

produktivní televize co do sledovaných žánrů. Z hlediska jakýchkoli výkyvů se v tomto roce 

nic významného neodehrálo. Naposledy, v rámci sledovaného období, se v televizním 

programu vyskytne na první svátek vánoční erotická show Peříčko.  

  ČT1 ČT2 Nova Prima celkem 
pohádka 10 1 4 7 22 
zpravodajství a publicistika 10 0 5 3 18 
seriál 1 3 0 0 4 
komedie, veselohra 6 2 12 7 27 
film 1 5 6 7 19 
hudba 6 8 0 0 14 
zábava 3 0 3 3 9 
sport 0 2 0 0 2 
magazín 0 0 0 0 0 
dokument 4 10 0 0 14 
církevní či biblické pořady 2 1 0 0 3 

  Tab. 13: Vánoce 200326 

Oproti minulým letům dochází ke snížení počtu v žánru zábava, na druhou stranu roste počet 

pořadů v žánru komedie, veselohra, takže žánr, který má sloužit pro pobavení diváka jako 

celek nemizí. Co se týká dominance jednotlivých stanic, na základě tabulky, která zohledňuje 

počty pořadů, vidíme, že ČT1 vyniká v žánru pohádky a zpravodajství, publicistika, taktéž 

předčila ČT2 v žánru církevní a biblické pořady. Druhý kanál ČT drží své prvenství klasicky 

v žánru hudba a dokument, překvapením je, že v tomto roce i v žánru seriál. Nova vynikla 

nad ostatními v žánru komedie, veselohra a televize Prima v žánru film. Opakovaně můžeme 

                                                 
26 Jedná se o pouze o frekvence vánočních žánrů, celek nedává 100% všech žánrů zařazených v daném období. 
S celkem 100 % včetně ostatních žánrů se pracuje v případě stopáží. 
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vidět, že žánru magazín se v novém tisíciletí příliš nedaří a opět nebyl na Vánoce ani jednou 

odvysílán. Za povšimnutí stojí také fakt, že ani televize Nova, ani Prima neodvysílaly ve třech 

vánočních dnech jeden jediný seriál! 
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     Graf 13: Vánoce 2003 

 

Minutová stopáž 

  ČT1 ČT2 Nova Prima 
pohádka 700 80 355 595 
zpravodajství a publicistika 160 0 80 55 
seriál 20 70 0 0 
komedie, veselohra 550 175 1175 665 
film 105 550 570 685 
hudba 185 450 0 0 
zábava 140 0 180 170 
sport 0 120 0 0 
magazín 0 0 0 0 
dokument 120 335 0 0 
církevní či biblické pořady 145 60 0 0 
ostatní 395 680 160 350 

         Tab. 14: Vánoce 2003 

Pokud se podíváme na srovnání počtů pořadů versus jejich časová délka, zjistíme, že ačkoli 

žánr pohádek je druhým početně nejvíce zastoupeným žánrem, z hlediska minut je v pořadí až 

za třetími filmy. Poměrně dost minut bylo věnování ostatním žánrům, jak naznačuje přehled. 

Barevné rozložení jednotlivých žánrů jen dokresluje již výše zmíněné.  
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Stopáž žánrů 2003 (10:00-24:00)
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   Graf 14: Vánoce 2003 
 

2.8 VÁNOCE 2004 

Nastolený trend z předcházejícího roku byl dodržován i o Vánocích 2004 – tedy 

nejvíce filmů, o něco méně pohádek a komedií s veselohrami. Pokles počet seriálů a opět 

během vánočních svátečních dnů se jim nevěnovala ani TV Nova, ani TV Prima. Výrazně 

pokles počet dokumentů. V roce 2003 jich bylo odvysíláno 14, v tom roce pouze 4! V tomto 

roce zaznamenáváme počet 2 thrillerů, což je nejvyšší číslo během vánočního vysílání 

(společně s rokem 1998).  

 

Počty pořadů 

  ČT1 ČT2 Nova Prima celkem 
pohádka 10 0 5 7 22 
zpravodajství a publicistika 10 0 3 3 16 
seriál 1 1 0 0 2 
komedie, veselohra 10 1 6 3 20 
film 2 3 11 10 26 
hudba 5 10 1 1 17 
zábava 2 1 4 4 11 
sport 0 3 0 0 3 
magazín 0 0 0 0 0 
dokument 0 4 0 0 4 
církevní či biblické pořady 1 2 0 0 3 

   Tab. 15: Vánoce 200427 

Nejvíce produktivním z hlediska sledovaných žánrů byla opět ČT1, ale celkový počet 

produkovaných žánrů se snížil, ale pokud již lehce předběhneme a srovnáme s minutovou 

stopáží, není tomu tak, že by přibylo více v ostatních žánrech, ale spíše dochází k vysílání 

časově delších pořadů. Pokud bychom měli zhodnotit, která stanice byla v čem 
                                                 
27 Jedná se o pouze o frekvence vánočních žánrů, celek nedává 100% všech žánrů zařazených v daném období. 
S celkem 100 % včetně ostatních žánrů se pracuje v případě stopáží. 
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nedominantnější, pak ČT1 v žánrech pohádky, zpravodajství, publicistika a komedie, 

veselohra (ve všech shodně po deseti odvysílaných pořadech či relacích). ČT2 jako jediná 

stanice odvysílala dokumenty, tedy v tomto žánru jí patří první místo a dále ještě v žánru 

hudba. Nova vévodí v žánru film a Prima pro letošní rok nevévodí v žádném žánru.  
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      Graf 15: Vánoce 2004 

 

Minutová stopáž 

  ČT1 ČT2 Nova Prima 
pohádka 715 0 435 625 
zpravodajství a publicistika 170 0 70 50 
seriál 60 55 0 0 
komedie, veselohra 900 95 610 265 
film 125 295 1045 965 
hudba 165 605 85 50 
zábava 105 50 260 260 
sport 0 195 0 0 
magazín 0 0 0 0 
dokument 0 215 0 0 
církevní či biblické pořady 50 175 0 0 
ostatní 230 835 15 305 

           Tab. 16: Vánoce 2004 

Jak jsem již nastínila výše, s výjimkou kanálu ČT2 bylo poměrně málo žánrů, které by 

nezapadly do námi sledovaných v rámci analýzy. Jedinečné je to u TV Nova, kde se jedná 

o skutečný zlomek z celkového času, který byl věnován jinému žánru. Opět se zde setkáváme 

s tím, že pohádky, na počet častější, mají kratší vysílaný čas než za nimi následující komedie 

a veselohry. Je tomu tak proto, že zatímco pohádka má mezi 60–80 minutami, komedie 

v průměru 90–100 minut.  
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Stopáž žánrů 2004 (10:00-24:00)
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  Graf 16: Vánoce 2004 
 

2.9 VÁNOCE 2005 

Rok 2005 byl rokem komedií a veseloher. Byl to jednoznačně nejvysílanější žánr, 

který nechal pohádky daleko za sebou. Bylo tomu jak co do počtu, tak i do délky. Nejvíce 

sledovaných žánrů zanesla do své programové nabídky opět ČT1. Co divák mohl poprvé 

v tomto roce shlédnout během vánočních dnů v televizi, byly krátké vstupy z reality show 

VyVolení. 

 

Počty pořadů 

  ČT1 ČT2 Nova Prima celkem 
pohádka 9 1 5 8 23 
zpravodajství a publicistika 10 0 3 3 16 
seriál 2 0 2 1 5 
komedie, veselohra 5 5 12 10 32 
film 4 2 6 2 14 
hudba 3 8 0 0 11 
zábava 7 0 2 2 11 
sport 0 1 0 0 1 
magazín 0 0 0 0 0 
dokument 2 7 0 0 9 
církevní či biblické pořady 1 2 0 0 3 

   Tab. 17: Vánoce 200528 

Nejvyšší počet pořadů v rámci jednoho žánru byl pro rok 2005 počet dvanáct. Jednalo se 

o komedie a veselohry a konkrétně si toho prvenství připsala na svůj počet televize Nova. ČT1 

měla nejvíce pořadů v rámci žánru pohádky, zpravodajství a publicistika a zábava. ČT2 

                                                 
28 Jedná se o pouze o frekvence vánočních žánrů, celek nedává 100% všech žánrů zařazených v daném období. 
S celkem 100 % včetně ostatních žánrů se pracuje v případě stopáží. 
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standardně drží svůj prim v žánru hudba, dokument a církevní a biblické pořady. Televize 

Prima opět nezaznamenala jakékoli prvenství, vždy byla v závěsu za ostatními stanicemi. 
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     Graf 17: Vánoce 2005 

 

Minutová stopáž 

  ČT1 ČT2 Nova Prima 
pohádka 625 120 420 675 
zpravodajství a publicistika 160 0 70 55 
seriál 105 0 75 40 
komedie, veselohra 475 435 1135 980 
film 300 195 650 230 
hudba 105 555 0 0 
zábava 395 0 155 135 
sport 0 60 0 0 
magazín 0 0 0 0 
dokument 75 355 0 0 
církevní či biblické pořady 55 70 0 0 
ostatní 225 730 15 405 

          Tab. 18: Vánoce 2005 

Rekordní počet komedií rovná se rekordnímu počtu minut dosažených v rámci jednoho žánru. 

Součtem komedií na všech televizních kanálech, se dostáváme k číslu 3025 minut, což je přes 

padesát hodin zábavy. O celých dvacet hodin méně bylo věnováno pohádkám, které byly 

druhým nejvíce zastoupeným žánrem.  
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Stopáž žánrů 2005 (10:00- 24:00)
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  Graf 18: Vánoce 2005 
 

Barevné rozdělení zcela jasně ukazuje na dominanci žánru komedie, veselohry. V rámci 

kanálu ČT2 pak můžeme vidět velký podíl nezařaditelných žánrů z hlediska vánočního 

sledování. Také můžeme rozeznat všestrannější zaměření prvního kanálu ČT, oproti 

soukromoprávním televizím, které jsou více specializované jen na určité typy žánrů.  

 

2.10 VÁNOCE 2006 

Jedním heslem – „Seriálový rok“. Seriálů byl odvysílán jednoznačně nejvyšší počet za 

celé sledované období, nehledě na to, že s výjimkou jednoho seriálů byly všechny seriály 

odvysílány pouze v průběhu vánočních svátků, tedy 25. a 26. prosince. Nejvíce sledovaných 

žánrů jsme opět měli možnost shlédnout, na kanálu ČT1.  

 

Počet pořadů 

  ČT1 ČT2 Nova Prima celkem 
pohádka 11 0 5 9 25 
zpravodajství a publicistika 7 0 3 5 15 
seriál 5 0 3 4 12 
komedie, veselohra 2 0 10 6 18 
film 7 10 9 3 29 
hudba 4 9 0 1 14 
zábava 1 1 0 2 4 
sport 0 1 0 0 1 
magazín 0 0 0 0 0 
dokument 0 0 0 0 0 
církevní či biblické pořady 1 2 0 0 3 

  Tab. 19: Vánoce 200629 

                                                 
29 Jedná se o pouze o frekvence vánočních žánrů, celek nedává 100% všech žánrů zařazených v daném období. 
S celkem 100 % včetně ostatních žánrů se pracuje v případě stopáží. 
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V pohádkách vévodila ČT1, stejně jako ve zpravodajství a publicistice či seriálech. ČT2 má 

své prvenství v žánru film a hudba, pozoruhodné je, že vůbec neodvysílala jediný dokument, 

jehož zastoupení pro televizní vánoce 2006 bylo nulové. Nova vynikala v žánru komedie, 

veselohra, Prima pak v žánru zábava. Kromě nulového zastoupení dokumentů nebyl 

odvysílán žádný magazín. Rekordní je počet nulového zastoupení u jednotlivých žánrů 

v součtu všech tří dnů a všech čtyř televizních stanic (celkem devatenáct). 
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     Graf 19: Vánoce 2006 

 

Minutová stopáž 

  ČT1 ČT2 Nova Prima 
pohádka 785 0 490 860 
zpravodajství a publicistika 135 0 75 85 
seriál 195 0 150 255 
komedie, veselohra 105 0 870 605 
film 650 850 770 290 
hudba 190 490 0 85 
zábava 60 55 0 110 
sport 0 50 0 0 
magazín 0 0 0 0 
dokument 0 0 0 0 
církevní či biblické pořady 50 90 0 0 
ostatní 350 985 165 230 

           Tab. 20: Vánoce 2006 

Minutové stopáže s výjimkou zpravodajství přesně kopírují tabulku s počty pořadů. Z časové 

tabulky je taktéž patrný větší počet ostatních žánrů. Za takový netypický pořad ve vánočním 

programu za zmínku stojí Receptář prima nápadů. Kromě toho se opět setkáváme do vánočně 

naladěné atmosféry s jedním thrillerem a ihned po půlnoci s erotickým filmem. 
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Stopáž žánrů 2006 (10:00 - 24:00)
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  Graf 20: Vánoce 2006 
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3. PRIME TIME 

V rámci kvantitativní analýzy jsem se taktéž zaměřila na pořady, vysílané v tzv. 

„prime time“. Zvykem bývá označovat takto hlavní vysílací čas počínaje 19. hodinou. Během 

vánočních svátků však televize bojují o diváky už od dopoledních hodin. Druhým, nepsaným, 

prime time je čas kolem 10:00. Zaměřila jsem se na typy pořadů, které jednotlivé televizní 

stanice nabídly, s tím, že stranou jsem nechala pro tento typ analýzy kanál ČT2. Svou 

nabídkou natolik specifický, do potřeb sledování prime time by nezapadl. 

 

3.1 DOPOLEDNE 

Ze sledování vyplynulo, že zatímco ČT1 a Nova mezi sebou „soutěží“, kdo během 

vánočních svátků uveřejní ve svých dopoledních hodinách poutavější pohádku, Prima 

většinou dává přednost filmům či komediím, často i jiným, než české tvorby.  

 

24.12. 10:00:00 start     
  ČT1 Nova Prima 

1997 Pyšná princezna Hrátky s čertem Princ a chuďas 
1998 Pyšná princezna Hrátky s čertem Nebojsa 
1999 Byl jednou jeden král O statečném kováři Vánoční překvapení 
2000 Princezna se zlatou hvězdou Sůl nad zlatou Vzhůru nohama 
2001 Šíleně smutná princezna Byl jednou jeden král Mravnost nade vše 
2002 Obušku, z pytle ven! Z pekla štěstí Možná bude sněžit 
2003 Pyšná princezna Císařův pekař Dědečkem proti své vůli 
2004 Jak si zasloužit princeznu Honza málem králem Kaňka do pohádky 
2005 Princezna se zlatou hvězdou Princ a Večernice Z džungle do džungle 

2006 Jak si zasloužit princeznu S čerty nejsou žerty O perníkové chaloupce 
Tab. 21: Prime time – dopoledne 24. prosince 

 

25.12. 10:00:00 start     
  ČT1 Nova Prima 
1997 Honza málem králem Potkal jsem ho v zoo Žabákova dobrodružství 
1998 Jak se budí princezny Honza málem králem Pytlákova schovanka 

1999 Jak si zasloužit princeznu 
Pohádka svatojánské 
noci 

Potrhlý profesor 

2000 Princ a Večernice Dovolená s Andělem Poslední skřítek 

2001 
O princezně Jasněnce a létajícím 
ševci 

Hrátky s čertem Srdce z celofánu  

2002 O statečném kováři Jak se budí princezny Tam někde v horách 
2003 Anička s lískovými oříšky Pekařův císař Pes baskervillský 

2004 Lotrando a Zubejda 
O princezně Jasněnce a 
létajícím ševci 

Hercule Poirot 

2005 Restaurace U Prince Třetí princ Labakan 
2006 O ševci Ondrovi a komtesce Julince Honza málem králem O Malence 
Tab. 22: Prime time – dopoledne 25. prosince 
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Dopoledne na ČT1 přineslo ve všech případech, tedy po dobu všech deseti sledovaných let, 

pouze pohádky, což příjemně dolaďuje atmosféru Vánoc. Stejný přístup měla i televize Nova 

– všechna sváteční dopoledne patřila pohádkám. Televize Prima lehce nabourala rituál 

svátečna a divákovi nabídla například detektivní film, komedie, české filmy, koprodukční 

filmy nečeské tvorby, ale i hudební klipový pořad Prima SOS. 

 

26.12. 10:00:00 start     
  ČT1 Nova Prima 
1997 Byl jednou jeden král Šest medvědů s cibulkou Kocour v botách 

1998 
O princezně Jasněnce a létajícím 
ševci 

Nekonečný příběh III Prima SOS 

1999 Koloběžka první Krakonoš a lyžníci Provdám svou ženu 
2000 Kouzelný měšec Cirkus bude Ukradená vzducholoď 

2001 Třetí princ 
Princezna se zlatou 
hvězdou 

Bláhový sen 

2002 Ať žijí duchové! Třetí princ Tashunga 
2003 Královský slib Princ Bajaja Znamení čtyř 
2004 Prsten krále řeky Třetí princ Hercule Poirot 
2005 Pollyanna Tři veteráni Postrach Dennis 
2006 Vřesový trůn Princ Bajaja Vánoční skřítek 
Tab. 23: Prime time – dopoledne 26. prosince 

 

3.2 VEČER 

3.2.1  Štědrý den 

Štědrovečerní prime time na televizních obrazovkách ČT1 byl čistě v režii pohádek, a to ve 

všech deseti letech. Nova uvedla převážně také pohádky, občas prostřídala v programové 

nabídce svou škálu komedií s vánoční tématikou nebo v roce 2000 nabídla Pretty Woman, což 

je de facto americký přepis pohádky Tři oříšky pro Popelku. Televize Prima zařadila do 

štědrovečerních programů různá setkání se známými osobnostmi. Divák tedy nebyl odkázán 

pouze na pohádky, které již měl možnost shlédnout za minulá léta nespočetněkrát.  

24.12. 19:00-20:00 start     
  ČT1 Nova Prima 

1997 RumplCimprCampr Pták Ohnivák Psí život  
1998 Lotrando a Zubejda Jezerní královna Císařův pekař 
1999 Císař a tambor Šmankote, babičko, čaruj! Vánoční příběh 
2000 Král sokolů Pretty Woman Slavnosti sněženek 
2001 Princezna ze mlejna Z pekla štěstí Král Caruso show 
2002 Královský slib Pyšná princezna Minishow 
2003 O svatební krajce Byl jednou jeden král Vánoční punč 
2004 Čert ví proč Zlatíčka Pouta nejmilejší 
2005 Království potoků Tři oříšky pro Popelku Vánoce s Troškou pohádek 

2006 Anděl páně Stalo se o Vánocích Byl jednou jeden král 
 Tab. 24: Prime time – večer 24. prosince 
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3.2.2  25. prosince 

Večerní programová skladba na první svátek vánoční byla na ČT1 jak v režii pohádek, tak 

nových filmů z dílny České televize, tak posezení a setkání osobností. Nova většinou nasadila 

soutěžní model zábavy v podobě Chcete být milionářem či Vánoční Superstar. Prima střídala 

pohádky s vánočními setkání českých osobností. V posledním sledovaném roce byl vidět vliv 

seriálového boomu, kdy tvůrci televizního programu zařadili do vysílání v hlavním prime 

time seriál Letiště, bez ohledu na mimořádnost svátečního času. 

25.12. 19:00-20:00 start     
  ČT1 Nova Prima 
1997 Zapomenuté světlo Kouzelný měšec Romeo a Julie 
1998 Vše pro firmu (1 a 2) Zlatíčka Pekařův císař 
1999 Tak neváhej a toč – speciál! Ježíšku, natočto! Komisař Rex, mladá léta 
2000 Přízraky mezi námi (7/7) Připíjím na lásku  HOGO FOGO s dárečky 

2001 Tři oříšky pro Popelku 
Chcete být milionářem? 
S politiky? 

Vánoční Minishow 

2002 Únos domů Chcete být milionářem?  Hrabě Monte Christo 
2003 Zvon Lukáš Chcete být milionářem?  Šípková Růženka 

2004 Pupendo Boží GO-GO šou 
Vánoční přání Hanky 
Zagorové 

2005 
2 plus 1 s Miroslavem 
Donutilem 

Jak básníci neztrácejí naději S čerty nejsou žerty 

2006 Tajemství Lesní země Vánoční Superstar Letiště (33) 
Tab. 25: Prime time – večer 25. prosince 

 

3.2.3  26. prosince 

Druhý svátek vánoční očima programové nabídky vypadal takto: první program České 

televize ve většině případů přinesl divákovi premiéru českého filmu (např. Babí léto, 

Snowboarďáci, Doba ledová, Pelíšky). Nova odvysílala zábavné pořady (Politické harašení, 

Natočto…) a Prima zpočátku sledovaného období měla spíše trend uvádět filmy historické či 

jinak významné (oskarový Amadeus), později se přiklonila k pohádkám. Ke konci 

sledovaného období upřednostnila, stejně jako o prvním svátku vánočním, seriál.  

26.12. 19:00-20:00 start     
  ČT1 Nova Prima 

1997 Neváhej a toč! Když muž miluje ženu  Amadeus 
1998 Dracula DO-RE-MI Baron (4) 
1999 Zakletý vrch Rozjezdy pro hvězdy Wolfův revír (3) 
2000 Pelíšky Ježíšku, Natočto! Samé štěstí 
2001 Samotáři Politické harašení Vánoční kometa se vrací  
2002 Babí léto Dobroty Muž se železnou maskou 
2003 Bankrotáři  Politické harašení Nebojsa 
2004 Na kus řeči Vánoční Natočto! Hrátky s čertem 
2005 Snowboarďáci Holka od Červený řeky Junior 

2006 Doba ledová Ordinace v Růžové zahradě (120) Rodinná pouta III (23) 
Tab. 26: Prime time – večer 26. prosince 
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4. ZPRAVODAJSTVÍ 

Obliba televizního zpravodajství je nezpochybnitelná, což jednoznačně dokresluje 

dlouhodobý zájem příjemců. Televizní zprávy celoplošných stanic se dlouhodobě umisťují 

mezi nejsledovanějšími televizním pořady.30 

Čím je dána obliba a jedinečnost zpravodajství? Existuje hned několik důvodů. Prvním z nich 

je, že zpravodajství je tzv. „vlajkovou lodí“, tedy že mají velmi privilegovanou podobu. 

Zpravodajství otevírá večerní prime time, což dokresluje jejich výjimečnost a důležitost. 

Četnost výskytu televizního zpravodajství ukazuje na skutečně vysokou periodicitu, tedy 

divák má hned několikrát za den možnost shlédnout, co se kde stalo apod. V neposlední řadě 

bychom neměli opomenout důležitost socializace zpravodajství. Zprávy nám v krátkém 

sestřihu nabídnou skutečný obraz reality, tedy toho, co se ve společnosti děje důležitého 

a neměli bychom o to, coby diváci, být ochuzeni. Jak uvádí profesor Trampota ve své knize 

Zpravodajství, tak zpravování o významných, zajímavých, překvapivých, úspěšných, 

tragických či jinak atraktivních událostech patří k nejstarším projevům společenského 

života.31  

Mediální zpravodajství můžeme považovat za sociální instituci, která plní vůči společnosti 

podstatné funkce. Kromě manifestní funkce informovat to jsou také funkce udržování 

kontinuity existence společnosti, vytváření společenského konsenzu a plnění funkce korelace 

(tj. tím, že zpravodajství nám dává události do souvislostí) a v neposlední řadě utváření 

společné identity – definování, kdo jsme my, a kdo jsou oni. Zpravodajství má ve společnosti 

i jiné funkce, než je funkce informační, je zároveň opakující se reprezentací toho, co a kdo je 

ve společnosti důležitý, co je z hlediska sociálního systému normativně správné a co je 

porušením společenských norem a zároveň jaké sankce po případném porušení norem mohou 

následovat. Dalším důvodem důležitosti zpravodajství je jeho specifický vztah k aktuálnímu 

společenskému dění. Zpravodajství se prezentuje jako reflexe aktuální reality. Zprávy se staví 

jako pro nás důležité, protože jejich účelem je reprezentovat „svět venku“. V mnoha 

případech se zpravodajství stává hlavním či jediným zdrojem informací o společenských 

jevech a událostech, se kterými nemají publika možnost bezprostředního kontaktu.32  

                                                 
30 http://www.ato.cz/ (10. 4. 2008). 
31 Trampota, T. (2006). Zpravodajství, Portál, str. 9. 
32 Trampota, T. (2006). Zpravodajství, Portál, str. 10. 
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Zpravodajství na Štědrý den
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     Graf 21: Zpravodajství – Štědrý den 
 
Na tomto grafu je možné sledovat vývoj televizního zpravodajství na Štědrý den v úseku 

deseti let. Vidět můžeme, že maximální časová délka přesáhla lehce hranici 80 minut, jinak 

v průměru se pohybovala mez 40–50 minutami za den. Vývoj byl v počátku nepříliš stabilní, 

v roce 2000 dochází k naprosto nejvyššímu počtu minut věnovaných zprávám. Od roku 2001 

je vývoj víceméně stabilní, v posledním sledovaném roce s mírným poklesem.  

 

Zpravodajství na 25. prosince
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     Graf 22: Zpravodajství – 25. prosince 
 

Zpravodajství na první svátek vánoční je již z hlediska odvysílaného času podstatně častější 

(či delší) oproti předchozímu dni. Vývoj je více stabilní, s malým výkyvem v roce 2000. 

4asová délka odvysílaných relací byla v průměru kolem 120–130 minut.  
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Zpravodajství na 26. prosince
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     Graf 23: Zpravodajství – 26. prosince 
 

Zpravodajství na 26. prosince zcela kopíruje stav předcházejícího grafu. Vývoj víceméně 

stabilní, s drobným výkyvem v roce 2000, průměrná délka relací v daném dni mezi 120–130 

minutami.  
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5. SERIÁLY 

Jestli je seriálový trend skutečně tak silný, můžeme sledovat jednak na základě vývoje 

počtu seriálů během vánočních svátcích, jednak pouhým pohledem do televizního programu 

kde je patrný vývoj. Vánoční svátky i v následujícím roce silný trend seriálů potvrdili. Vánoce 

2007 uvedly úspěšným diváckým seriálům – Rodinná pouta a Ordinace v Růžové zahradě. Na 

Štědrý den je program adekvátní vzhledem ke sváteční náladě, avšak v následujících dnech 

program zcela jasně pracuje se zapracovanou zvyklostí – je-li úterý, divák čeká na svou 

pravidelnou dávku emocí, o kterou ho televize nemůže připravit, a proto jsou připraveny jeho 

oblíbené televizní seriály.  

V kapitole 2.10 jsem rok 2006 označila jako rok „seriálový“. Všech 600 minut, které byly 

seriálům věnovány, patřilo celoročním seriálům, které jsou vysílány většinou dvakrát týdně, 

po dobu několika měsíců. Televize Nova nabídla seriál Ulice a Ordinace v růžové zahradě, 

Prima odvysílala seriál Letiště, Zoufalé manželky a Rodinná pouta III. Vysvětlením, proč jich 

bylo právě letos vysíláno tolik, by mohlo např. být to, že diváci si stále více a více tyto seriály 

oblíbily, což dokládají i ocenění v různých anketách apod. Lidé mají práci čím dál tím více 

duševně náročnou, u seriálů tzv. „vypnout“, si odpočinou. Někteří autoři považují seriály za 

formu úniku od reality, věrohodněji však zní, že se seriály dotýkají všudypřítomných 

osobních a citových témat. Zabývají se dilematy, jimž musí čelit, a dokonce pomáhají 

některým divákům uvažovat trochu jinak o jejich vlastním životě.33 

V následujících grafech je možné sledovat vývoj seriálů v deseti sledovaných letech. 

Rozložení počtu seriálů je odlišné dle toho, zda se jedná o Štědrý den či ostatní sváteční dny. 

Seriály na Štědrý den
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     Graf 24: Seriály – Štědrý den 

                                                 
33 Giddens, A. (1999, 2001, 2003, 2004), Sociologie. Argo, str. 371–372 
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Na grafu, který dokresluje stav seriálů během Štědrého dne je patrné, že se tvůrci televizních 

programů snaží co nejvíce vynechávat televizní seriály, však v průměru je odvysílaný jeden 

seriál na Štědrý den. Výjimkou byly ročníky 2000 a 2004, kdy nebyl odvysílaný jediný seriál. 

O to více je patrný rozdíl mezi lety 2000 a 2001. Z naprosté nuly, co do počtu seriálů, 

k absolutnímu rekordu za celý sledovaný úsek – 150 minut. 

 

Seriály na 25. prosince
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     Graf 25: Seriály – 25. prosince 
 

Seriály na Boží hod zaznamenaly nárůst v roce 1999, od té doby postupně klesaly až na 

úplnou nulu v roce 2004. Od té doby však nastal „raketový start“ seriálů, který postupně rostl 

až do konce sledovaného období. 

Seriály na 26. prosince
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      Graf 26: Seriály – 26. prosince 
 

Podobně, jako u předcházeného dne, je patrný výrazný nárůst seriálů v posledních letech 

sledovaného období, avšak právě u druhého svátku vánočního je patrných hned několik 
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výkyvů. Seriály se vyvíjely v několika vrcholcích, kterých dosáhly v letech 1998, 2001, 

maxima pak v roce 2006. Nikdy, za celý sledovaný úsek se nestalo, že by ne druhý vánoční 

svátek nebyl odvysílaný žádný seriál.  
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6. VÝVOJ POHÁDEK, ZPRAVODAJSTVÍ A SERIÁLŮ 

V LETECH 1997–2006 

V této kapitole jsem se zaměřila na tři hlavní žánry, které mají v programové nabídce 

dominantní roli. Pohádky – typické pro vánoční čas. Zpravodajství – žánr, který je sám o sobě 

velmi specifický, ale bez nějž se nemůže obejít žádný program. A posledním sledovaným 

žánrem je seriál. Seriály, které běží v průběhu celého zbytku roku. Dalo by se očekávat, že 

během Vánoc jich bude v televizi málo. Je tomu ovšem tak? 

Grafy jsou záměrně rozčleněny dle dnů, neboť vývoj jednotlivých žánrů je v každém 

sledovaném dni naprosto odlišný. V tomto měření byla zohledňována četnost pořadů, nikoli 

časová délka. 

24. prosince
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Graf 27: Vývoj pohádek, zpravodajství a seriálů – Štědrý den 

 

Graf zobrazuje rozložení četnosti v zastoupení tří hlavních sledovaných žánrů. Od Štědrého 

dne divák očekává logicky největší zastoupení pohádek, naopak nejméně seriálů. Tento 

předpoklad tvůrci televizních programů skutečně splnili, jak můžeme sledovat na grafu. 

Zajímavý vývoj má žánr zpravodajství, který v 9 z 10 sledovaných let dosáhl stejné četnosti. 

Seriály na Štědrý den nikdy nepřesáhly hranici dvou epizod. U pohádek můžeme naopak 

sledovat vývoj od minimálních 8 pohádek ve Štědrém dni, po rekordních 13 pohádek.  
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25. prosince
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Graf 28: Vývoj pohádek, zpravodajství a seriálů – 25. prosince 

 

Graf, zohledňující četnost vysílaných pořadů na 25. prosince, je oproti předchozímu dni více 

členitý. Můžeme sledovat podstatně vyšší počet jak zpravodajství, tak i seriálů. Vývoj 

zpravodajských relací je v desetiletém úseku víceméně podobný, kolísá v rozmezí jednoho 

pořadu ve dni. Oproti tomu vývoj pohádek a seriálů je naprosto nepravidelný. Ačkoli seriálů 

je i v tomto roce, co do četnosti, nejméně, povšimněme si vývoje v posledních třech 

sledovaných letech, kdy počty seriálů na 25. prosince výrazně stoupají vzhůru.  
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26. prosince
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Graf 29: Vývoj pohádek, zpravodajství a seriálů – 26. prosince 

 

Tento den z hlediska nabídky sledovaných žánrů byl jednoznačně nejčlenitější 

a nezajímavější. Na grafu vidíme, jak se jednotlivé žánry vzájemně proplétají. Dominaci mají 

zpravodajské relace, opět s nejvíce stabilním vývojem. Pohádky na 26. prosince mají vývoj 

skutečně velmi členitý – sledovat můžeme poklesy, poté návraty na vrchol a poté opět pád na 

nižší počty pohádek. Z hlediska četnosti seriálů můžeme konstatovat, že počátek sledovaného 

období byl seriálově plodný, což dokládá počet 6 seriálů v roce 1998. Poté nastal prudký 

pokles a v posledních dvou letech sledovaného období se vracejí seriály zpátky na vrchol, 

kterého dosáhly v roce 1998.  
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Závěr 

 Ve své bakalářské práci jsem si kladla za cíl zanalyzovat televizní programy během 

vánočních svátků za posledních deset let. Zjistit, jak byl který žánr zařazován do programové 

nadílky a jak ten či který žánr dolaďoval sváteční atmosféru Vánoc. Dnes, s odstupem 

několika měsíců od započetí kvantitativní analýzy s radostí mohu zkonstatovat, že se mi 

povedlo projít úspěšně všemi deseti lety a přinést tak čtenáři kompletní souhrn nabízených 

pořadů, jejich délku, četnost apod.  

Měli jste možnost porovnat jednotlivé ročníky z hlediska programové skladby, každá kapitola 

byla vždy souhrnně okomentována. Proto bylo patrné, který rok měl v čem dominantu, jaký 

žánr byl na výsluní, který naopak upadl. Práce se podrobněji zaměřila na seriály, pohádky 

a zpravodajství. Právě u zpravodajství jsem si v úvodu kladla otázku, nakolik je televizní 

stanice během vánočních svátků zařazují. Věřím, že i na tuto otázku se mi povedlo odpovědět. 

Zjistili jsme, že zpravodajství je nejstabilnějším žánrem, který nerušeně dokresluje atmosféru 

Vánoc. Naopak další žánry měly vývoj kolísavý. Tvůrci televizních programů zkouší neustále 

nové a nové formáty, což v jednom roce má za následek absolutní rekord v počtu či délce 

odvysílaných pořadů, o rok později naprostý propad. Tento vývoj je třeba sledovat i nadále, 

nejen z hlediska vývoje jednotlivých formátů, ale také z hlediska sledovanosti. Zda 

navyšování počtu pořadů jde ruku v ruce se zájmem diváků. 

Věřím, že se mi podařilo v práci obsáhnout to nejdůležitější a nezajímavější. Možná jsem 

v někom vyvolala zájem o toto téma natolik, že mezi mými čtenáři sedí ten, kdo za několik let 

naváže na mou práci a bude tak analyzovat dalších deset let Televizních Vánoc. A pokud ne, 

věřím, že vás toto téma alespoň zaujalo natolik, že si při vánočním sledování pohádek či 

seriálů vzpomenete na tyto řádky. 
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Resumé  

Bakalářská práce stručně a přehledně analyzuje televizní programy během vánočních 

svátků za posledních deset let. Čtenáři přináší kompletní souhrn nabízených pořadů, jejich 

délku, četnost apod. Jednotlivé kapitoly jsou souhrnně okomentovány, upozorňuje se v nich 

na dominantní prvky. Stav dokreslují přehledné grafy a tabulky, které mají za úkol 

sumarizovat získané poznatky o jednotlivých žánrech a dokreslovat jejich vývoj. Práce se 

podrobněji zaměřuje na seriály, pohádky a zpravodajství. Právě zpravodajství je 

nejstabilnějším žánrem, který nerušeně dokresluje atmosféru vánočních svátků. Oproti tomu 

seriály získávají rok od roku větší prostor v médiích, mnohdy na úkor pohádek. V závěru 

bakalářské práce rozvíjím potřebu sledování vývoje jednotlivých formátů a jejich sledovanosti 

v dalším období a otevírám otázku, zda navyšování počtu pořadů jde ruku v ruce se zájmem 

diváků. 

 

Summary 

Bachelor’s thesis briefly and tabulary analyses television programs during the 

Christmas feasts in last 10 years. To the writer brings grand summary of offered programmes, 

their length, frequency etc. Each chapter is collectively commented and advert to the 

dominant parts. The situation is touched in tabular graphs and tables, that have summarize the 

taken knowledge about particular genres and illustrate their progress. The thesis is in more 

detail target on serials, fairy tales and news. Just the news is the steadiest genre, which touch 

the atmosphere of Christmas feasts. Against it the serials get year by year bigger place in 

medias, often on the account of fairy tales. In the conclusion of bachelor’s thesis I talk about 

the need to follow the next progress of particular formats and their ratings in the next term. 

And I open the question, if the increase in programs is going hand in hand with the interest of 

audience.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Obrazové scény z pohádek a komedií (obrázky) 

Obr. 1: pohádka Pyšná princezna34 Obr. 2: pohádka Pyšná princezna35 

Obr. 3: pohádka Šíleně smutná princezna36 Obr. 4: pohádka Šíleně smutná princezna37 
 

                                                 
34 http://aktualne.centrum.cz/kultura/televize/clanek.phtml?id=515168  
35 http://www.volny.cz/czfilm/Film/Pysnaprincezna.htm 
36 http://www.volny.cz/czfilm/Film/Silenesmutnaprincezna.htm  
37 http://pink-witch.blog.cz/0710/silene-smutna-princezna 

http://aktualne.centrum.cz/kultura/televize/clanek.phtml?id=515168
http://www.volny.cz/czfilm/Film/Pysnaprincezna.htm
http://www.volny.cz/czfilm/Film/Silenesmutnaprincezna.htm
http://pink-witch.blog.cz/0710/silene-smutna-princezna
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Obr. 5: pohádka Šíleně smutná princezna38 Obr. 6: pohádka Princezna se zlatou hvězdou39 

  
Obr. 7: pohádka Princezna ze mlejna40 Obr. 8: pohádka Princezna ze mlejna41 

 

                                                 
38 http://pink-witch.blog.cz/0710/silene-smutna-princezna 
39 http://www.blesk.cz/Clanek90219.htm  
40 http://www.volny.cz/czfilm/Film/Princeznazemlejna.htm 
41 http://www.katalog.artfilm.cz/film/M21204 

http://www.katalog.artfilm.cz/popup.py;me$obrazek?idf=OBR21220&popis=##
http://pink-witch.blog.cz/0710/silene-smutna-princezna
http://www.blesk.cz/Clanek90219.htm
http://www.volny.cz/czfilm/Film/Princeznazemlejna.htm
http://www.katalog.artfilm.cz/film/M21204
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Obr. 9: pohádka Tři oříšky pro 

Popelku42 
Obr. 10: pohádka Tři oříšky pro Popelku43 

 

  
Obr. 11: pohádka Tři oříšky pro Popelku44 Obr. 12: pohádka Obušku, z pytle ven!45 

  

Obr. 13: pohádka S čerty nejsou žerty46 Obr. 14: pohádka Hrátky s čertem47 

                                                 
42 http://www.blesk.cz/Clanek90219.htm 
43 http://aktualne.centrum.cz/kultura/televize/foto.phtml?id=61724&cid=515168 
44 http://pink-witch.blog.cz/0711/tri-orisky-pro-popelku 
45 http://www.volny.cz/czfilm/Film/Obuskuzpytleven.htm 
46 http://pink-witch.blog.cz/0710/s-certy-nejsou-zerty 

http://www.blesk.cz/Clanek144880.htm##
http://show.idnes.cz/?c=A071128_132347_filmvideo_kot&r=filmvideo&strana=1&foto1=KOT1f5dfd_prima_hratky_s_certem.jpg&inframe=1
http://www.blesk.cz/Clanek90219.htm
http://pink-witch.blog.cz/0711/tri-orisky-pro-popelku
http://www.volny.cz/czfilm/Film/Obuskuzpytleven.htm
http://pink-witch.blog.cz/0710/s-certy-nejsou-zerty
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Obr. 15: pohádka Byl jednou jeden král48 Obr. 16: pohádka Byl jednou jeden král49 

  
Obr. 17: pohádka Byl jednou jeden král50 Obr. 18: komedie Císařův pekař51 

  
Obr. 19: komedie Pekařův císař52 Obr. 20: komedie Pekařův císař53 

 

                                                                                                                                                         
47http://show.idnes.cz/na-vanoce-pobavi-shrek-ci-anicka-s-jakubem-fp5-
/filmvideo.asp?c=A071128_132347_filmvideo_kot 
48 http://www.sms.cz/film/byl_jednou_jeden_kral/fotogalerie/31705 
49 http://www.sms.cz/film/byl_jednou_jeden_kral/fotogalerie/31705 
50 http://www.sms.cz/film/byl_jednou_jeden_kral/fotogalerie/31705 
51 http://filmovezvuky.fdb.cz/cisaruv-pekar/jpg/07.jpg 
52 http://filmovezvuky.fdb.cz/cisaruv-pekar/jpg/22.jpg 
53 http://filmovezvuky.fdb.cz/cisaruv-pekar/jpg/23.jpg 

http://show.idnes.cz/na-vanoce-pobavi-shrek-ci-anicka-s-jakubem-fp5-/filmvideo.asp?c=A071128_132347_filmvideo_kot
http://show.idnes.cz/na-vanoce-pobavi-shrek-ci-anicka-s-jakubem-fp5-/filmvideo.asp?c=A071128_132347_filmvideo_kot
http://www.sms.cz/film/byl_jednou_jeden_kral/fotogalerie/31705
http://www.sms.cz/film/byl_jednou_jeden_kral/fotogalerie/31705
http://www.sms.cz/film/byl_jednou_jeden_kral/fotogalerie/31705
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