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Abstrakt 

Tato práce se zabývá změnou distribuce televizních obsahů v souvislosti s konvergencí 

televize a digitálních médií. V současné době je možné sledovat přímý přenos televizního 

vysílání v online prostředí. Kromě toho je také možné jednotlivé televizní pořady 

zpřístupnit online za využití služeb typu Video on Demand. Předpokladem této práce je, že 

existence těchto služeb má vliv na podobu dnešního televizního vysílání. Cílem práce je 

proto popsat změny, ke kterým v návaznosti na výše zmíněné skutečnosti došlo v rámci 

televizního vysílání. Dalším aspektem, který je v práci zkoumán, je podoba televizního 

vysílání na televizorech jako takových. Vzhledem k technologickému pokroku a existenci 

televizorů uzpůsobených standardům HbbTV je problematizován koncept lineárního 

vysílání. Všechny tři změny, které jsou výše popsány, přímo souvisejí s existencí nových 

digitálních médií. K popsání konkrétních projevů těchto změn na televizní vysílání v České 

republice provedu kvalitativní výzkum VoD služeb, které jsou zde dostupné, a kvantitativní 

výzkum poměru pořadů, které byly odvysílány jakožto součást televizního programu         

a nyní je možné je nalézt v nabídce VoD služeb. Provedení této analýzy mi umožní 

prezentovat změny, kterými televizní vysílání u nás v posledních letech prošlo. 

Abstract 

This paper focuses on the changes in distribution of television content which emerged 

during the process of convergence between television and digital media. Nowadays it is 

possible not only to access television broadcasting online, but also to access individual 

programs through Video on Demand services. The precondition this topic was picked on is 

that the very existence of such services has a direct impact on the form of today’s 

television broadcasting. Therefore the aim of this paper is to examine and describe 

alterations which can be found not only in the broadcasting itself but also in receiving of 

that broadcasting on television screens. The latter can be affected by the existence of 

HbbTV. The analysis and description of changes in broadcasting and receiving television 

content in Czech republic are the primary focuses of this paper. 
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Úvod 

 Od doby, kdy se rozmohl fenomén online obsahu, ať už se jedná o internetové 

zpravodajství, či streamování videí, dochází k oslabování pozice televize jakožto jednoho  

z nejsilnějších médií. Lidem v dnešní době vyhovuje skutečnost, že si mohou libovolný 

obsah pustit ve chvíli, kdy se jim to nejvíce hodí, a nemusejí tak svůj čas organizovat podle 

televizního programu. Mnoho mladých lidí ani televizní přijímač nevlastní a namísto 

sledování jeho obrazovky se raději soustředí na displeje notebooků a chytrých telefonů. 

Televizní společnosti na tento trend musí přirozeně reagovat, aby nedošlo k postupnému 

úpadku sledovanosti. Proto jsem se rozhodl porovnat, jakým způsobem se s tímto údělem 

vypořádaly čtyři vybrané televizní společnosti. Pro tuto práci jsem si vybral společnost TV 

Nova (nejstarší soukromá televizní společnost na našem území), Českou televizi (jedinou 

televizní společnost plnící funkci veřejné služby, která navíc nemusí dbát na návratnost 

investic), Seznam.cz a jeho Televizi Seznam (projekt, který původně vznikl čistě jako 

online platforma) a FTV Prima (jež je dlouhodobě druhou nejsilnější soukromou televizní 

společností u nás, která navíc provozuje dosud nejnovější celoplošnou televizní stanici). 

Cílem této práce je analýza změn v distribuci televizních obsahů související s novými 

médii a projevy technologické konvergence, v důsledku kterých se změnila skutečnost, jak 

vypadá televizní vysílání přímo na televizních obrazovkách.  

 Tato práce má tři hlavní předměty zájmu, které se zmíněnými televizními 

společnostmi souvisí. Jedná se zaprvé o služby typu Video on Demand, jež tyto společnosti 

provozují a v jejichž nabídce je možné najít některé z pořadů, které jsou na obrazovkách 

stanic spadajících pod tyto společnosti vysílány. Dále mě bude zajímat možnost sledování 

klasického televizního vysílání mimo televizní obrazovku. Jedná se o specifickou funkci 

zmíněných Video on Demand služeb, díky níž může televizní vysílání překročit hranice 

svého původního média. Poslední ze zkoumaných oblastí pak bude změna podoby 

klasického televizního vysílání, jež je možná díky aplikacím HbbTV. Na základě analýzy 

těchto tří oblastí popíši, jakým způsobem se v posledních letech změnilo televizní vysílání, 

jeho dostupnost a jeho samotná podoba. 

 Oproti tezím, které jsem k této práci vypracoval, nebyla při psaní práce využita 

kniha Flow TV, jejímž autorem je Michael Kackman. Na rozdíl od původních očekávání se 
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mi podařilo během rešerše získat informace z jiných pramenů, tudíž jsem posléze pro 

knihu neměl využití. 
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1. Termín nová média 

 Jelikož hlavním zaměřením této práce je popis sbližování nových a tradičních 

médií (konkrétně jednoho tradičního média), začnu první kapitolu vymezením těchto 

pojmů. 

1.1 Médium 

 Termín médium pochází z latiny, kde označuje prostředníka či zprostředkovatele.   

V rámci mediálních studií je poté termínem médium označováno takzvané médium 

komunikační - tedy zprostředkovatel komunikace.  Tradičně je pojem médium chápán jako 1

nositel sdělení. V rámci této práce budu termín médium využívat v rámci typologie 

rozlišující média primární, sekundární, terciární a kvartérní:  2

 Primární média lze označit jako základ interpersonální komunikace.  Řadíme mezi 3

ně například různé komunikační kódy, jako je přirozený jazyk, či nonverbální formy 

komunikace, jako jsou gesta.  4

 Sekundární média jsou způsoby komunikace umožňující překonání času a prostoru 

pro přenos informace. S rozvojem a růstem civilizace rostla i potřeba komunikace na větší 

vzdálenost. Tato potřeba vedla ke vzniku široké palety komunikačních nástrojů, mezi které 

se řadí jak psané slovo a tisk, tak i prostředky umožňující analogové a digitální nahrávání 

stejně jako vysílací technika od telegrafu až po telefon.  5

 Terciární média označují skupinu, která je také známa jako masová média, tedy 

média, která umožňují oslovení velkého množství recipientů.  Mezi masová média jsou 6

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

2016, s. 28.

 MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, s. 11.2

 Tamtéž, s. 12.3

 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 4

2016, s. 28.

 Tamtéž, s. 28.5

 MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, s. 12.6
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řazena hlavně média tištěná, jako jsou noviny a knihy,  film,  a vysílací média, mezi která 7 8

se řadí televize a rozhlas.  9

 Kvartérní média jsou historicky nejmladší a bývají nazývána též nová, síťová či 

digitální. Tato kategorie se skládá z různorodých mediálních technologií, které stejně jako 

terciární média umožňují oslovení mas, ovšem na rozdíl od nich jsou založeny na binárním 

kódu a jsou úzce svázány s počítači.  10

 Hlavní pozornost bude v této práci věnována vztahu mezi terciárními a kvartérními 

médii a tomu, jak silně se navzájem ovlivnily. Z hlediska zaměření této práce poté půjde 

zejména o projevy konvergence , díky kterým došlo ke změnám v rámci distribuce obsahů 11

televizního vysílání. To spadá do terciárních médií, v nichž se nachází v kategorii 

vysílacích médií. 

1.2 Vysílací média 

 Jak je zmíněno výše, vysílací média se ze své podstaty řadí mezi masová média. Do 

vysílacích médií patří televize a rozhlas. Obě média jsou založena na půdorysu technologií, 

které existovaly již před jejich vznikem, ať už se jednalo o telefon, telegram či nahrávání 

zvuku. Ani jedno médium nevzniklo na základě poptávky po nové službě či obsahu, ale 

spíše na základě technologického pokroku. Proto si obě média musela vypůjčit obsah od 

již existujících médií. Jednalo se zejména o divadelní hry, hudbu, filmy, inscenace či 

zpravodajství.  Název vysílací média je odvozen od procesu přenosu informací, který tato 12

média využívají. Na rozdíl od médií tištěných se nejedná o fyzický nosič, ale o signál. V 

době svého vzniku se vysílací média spoléhala na analogové vysílání signálu z vysílacího 

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 7

37-39.

 Tamtéž, s. 44.8

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 46.9

 MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, s. 12.10

 Viz kapitola 1.3.2.11

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 46.12
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střediska.  Ten byl odeslán z vysílače v podobě elektromagnetické vlny a v přijímači 13

složen do vysílané informace.  Časem se k této možnosti přidalo i šíření signálu satelitem 14

a kabelem.  Ani jedna z těchto technologií ovšem nepředstavovala větší revoluci. Ta přišla 15

až s technickým pokrokem, který umožňoval příjem digitálního vysílání. Díky kompresi 

bylo možné do jedné šířky pásma digitálního signálu zahrnout větší množství televizních 

kanálů.   16

 Pro televizi jakožto pro masové medium je typický velmi rozsáhlý výstup, rozsah   

a dosah, který se týká distribuce jejího audiovizuálního obsahu. S televizním vysíláním je  

také spjata složitá technologie a organizace.  Tradičně je televize vnímána jako médium, 17

které je pevně spjato s televizní obrazovkou a jehož obsah je mimo tento přístroj 

nedostupný. Televizní obrazovka mívá prominentní místo ve většině domácností a díky 

pravidelnému televiznímu programu můžeme pozorovat i organizaci volného času jejích 

diváků tak, aby nepřišli o své oblíbené televizní programy. Jedná se o projevy takzvané 

domestikační teorie, kdy dochází ke změnám v chování v návaznosti na toto médium.  18

Právě pravidelný televizní program, kde dané pořady začínají v daný čas, označuje jednu   

z klíčových vlastností televizního vysílání - tedy takzvaný lineární model vysílání.  Pro 19

tento model vysílání je kromě předem dané doby vysílání jednotlivých obsahů typické také 

to, že recipient si nemůže aktivně vybrat, jaký obsah bude v rámci tohoto vysílání přijímat. 

Jediná možnost volby je zde reprezentována dalšími televizními kanály. 

 CHALABY, Jean K a Steve PLUNKETT. Standing on the shoulders of tech giants: Media delivery, 13

streaming television and the rise of global suppliers. New Media & Society [online]. [cit. 2021-2-3], s. 3.

 MAGOUN, Alexander B. Television: The Life Story of a Technology. Baltimore: Greenwood Press, 2007, 14

s. 32. 

 CHALABY, Jean K a Steve PLUNKETT. Standing on the shoulders of tech giants: Media delivery, 15

streaming television and the rise of global suppliers. New Media & Society [online]. [cit. 2021-2-3], s. 4.

 Tamtéž, s. 4.16

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 47.17

 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 18

2016, s. 47 - 48.

 Mediální slovník. MediaGuru [online]. [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a--19

mediatypy/slovnik/klicova-slova/linear-broadcast/
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1.3 Nová média 

 Skupina, jež je označována jako nová media, obsahuje celou řadu mediálních 

objektů, přičemž její obsazení je poměrně nestabilní a neustále se mění. Obecně by se dalo 

říci, že médium, které je dnes považováno za nové, se přesune do skupiny „starých” či 

„tradičních” médií poté, co se vyskytne jeho nástupce. Před sto lety by se jako nové 

médium bezesporu dalo označit rádio či televize. Dnes jsou obě média vnímána jako 

tradiční a jakožto médium nové by je charakterizoval málokdo. Aby bylo možné pochopit, 

kde se nová média berou a proč ta existující přestávají být nová, je třeba vysvětlit proces 

mediamorfózy. 

1.3.1 Mediamorfóza 

 Charakteristiky médií se mění v souvislosti s technologickým pokrokem. Od 

interpersonální komunikace jsme se díky pokroku dostali ke komunikaci zprostředkované, 

jež měla v různých etapách lidského vývoje různé podoby - od dopisů přes tištěná média až 

po rozhlas, film a televizi. V současnosti převládá internet a vývoj digitálních systémů. 

Proces proměny tradičních médií v ta nová označují autoři, kteří se touto problematikou 

zabývají, jako mediamorfózu. Autorem tohoto konceptu je Roger Fidler, který ho sám 

definoval následovně: „Transformace komunikačních prostředků, obvykle způsobená 

složitým vzájemným působením potřeb, konkurenčních a politických tlaků i sociálních        

a technologických inovací.”  20

 Mediamorfóza má podle Fidlera tři stupně. S tím prvním se setkává každý jedinec, 

jelikož je definován jakožto osvojení mateřského jazyka. K dosažení druhého stupně došlo 

při vynálezu písma, kdy byl jazyk převeden do písemné podoby. Zatím posledním stupněm 

mediamorfózy je ten třetí, který ke svému vzniku vyžadoval výrazný technologický 

pokrok. Na rozdíl od dvou předchozích stupňů se netýká jazyka, ale je spjat s prostředky 

masové komunikace. Konkrétně se týká masových médií, která jsou vázána na elektřinu,  

například rozhlas či kino, a jejich pozdější digitalizace a komputerizace. Třetí stupeň 

mediamorfózy umožnil masovým médiím reagovat na potřeby rozvíjející se průmyslové 

 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, s. 116.20
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společnosti a proces globalizace.  Mediamorfóza je tedy jistou reakcí stávajících médií      21

a komunikačních prostředků na technologický a společenský vývoj. Jinou optikou na 

problematiku mediamorfózy nahlíží Regina Sperlichová, která rozlišuje pět historických 

mediamorfóz, při jejichž definici se zaměřuje na nosiče informací a způsob, kterým jsou 

tyto nosiče šířeny. Rozlišuje mediamorfózu grafickou (vznik písma, papíru a inkoustu), 

reprografickou (vynález knihtisku) a chemicko-technickou (objev fotografie, filmu            

a fonografických válečků). Zatím předposlední mediamorfóza souvisí s vynálezem 

moderních zařízení, jako jsou mobilní telefony a televize, a Sperlichová ji označuje jako 

elektronickou mediamorfózu. V současné době se nacházíme uprostřed digitální 

mediamorfózy.  22

1.3.2 Generace nových médií 

 Jelikož nové technologie se v posledních desítkách let objevují stále rychleji, 

popsali badatelé z oboru mediálních studií již několik generací takzvaných nových médií. 

Pojem nová média nebyl historicky používán k pojmenování jedné skupiny médií, ale byl  

s časovým odstupem využíván několikrát. Pokaždé přitom zahrnoval jiná média, jelikož     

v průběhu času docházelo k výskytu nových typů médií. Jakubowicz celkově uvádí tři 

různé skupiny, pro něž byl tento termín použit. Tento historický přehled využívání pojmu 

nová média nabízí unikátní vhled do nestálosti tohoto konceptu - když byl termín využit 

poprvé, byl za nové médium považován například fax,  nicméně při třetí generaci nových 23

médií byl již tento přívlastek přisuzován jen médiím, která dokázala pracovat                        

s internetovým připojením.  24

Nová média 1.0 

 První generace nových médií se vyznačovala novými technologiemi, které 

modifikovaly prvky tradičního modelu masové komunikace. V podstatě se jednalo              

o pokračovatele tradičních masových médií, u nichž došlo k zavedení nepříliš rozsáhlé, ale 

podstatné změny v jejich fungování. V rámci jejich definice se jednalo o média, která 

 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, s. 116.21

 Tamtéž, s. 116 - 117.22

 Tamtéž, s. 60.23

 Tamtéž, s. 66.24
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umožňovala asynchronní příjem, zvětšovala počet možností odebíraných obsahů i jejich 

rozmanitost a měnila dosah médií.  Jako zástupce první generace nových médií lze uvést 25

videotext či teletext, u kterého se navíc vyskytoval prvek interaktivity.  26

Nová média 2.0 

 Nástupci první generace nových médií následně vznikli díky technologické 

konvergenci. Tento termín označuje rozsáhlý proces změn, který vede k propojování 

jednotlivých technologií do jedné.  27

 Zatímco u skupiny nových médií 1.0 se jednalo jen o dodatky k nepříliš změněným 

tradičním mediím, druhá generace se již díky konvergenci od těch tradičních zásadně lišila 

ve své samotné podstatě. To znamená, že abychom mohli hovořit o proměně tradičního 

média na médium nové 2.0, musí dojít ke komplexní metamorfóze umožněné využitím 

nových technologií. Například u analogové televize tak musí dojít k digitalizaci.  U této 28

generace lze definovat konkrétní vlastnosti, kterými se nová média 2.0 vyznačují - jsou: 

„digitální, interaktivní, hypertextová, virtuální, síťová a simulativní.”  29

Nová média 3.0 

 Třetí generace nových médií se může zrodit dvěma způsoby. Oba souvisejí              

s digitální konvergencí. První způsob spočívá v překročení bariéry mezi vysíláním              

a internetem. Do této kategorie tak mohou spadat například chytré mobilní telefony, které v 

sobě díky technické konvergenci mísí vlastnosti jak původních mobilních telefonů, tak 

počítačů, které dokáží pracovat s internetovým připojením a jeho prostřednictvím 

například přehrávat obsah.  Druhý způsob vzniku nových médií 3.0 souvisí s digitální 30

konverzí televize. Jedná se o technologickou integraci rychlého internetu a televizorů. 

Výsledkem tohoto procesu je OTT (Over The Top TV). Takto jsou označovány televizory, 

 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, s. 62.25

 Tamtéž, s. 61.26

 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 27

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 132.

 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, s. 64.28

 Tamtéž, s. 63.29

 Tamtéž, s. 66.30
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které kromě běžných televizních stanic nabízejí možnost využívání internetového rozhraní 

a speciálních aplikací, přes které je na televizoru možné sledovat různé streamovací služby. 

Televizory, které jsou uzpůsobeny standartu Hybrid Broadcast TV (HbbTV), tak mohou 

zprostředkovat jak tradiční televizní stanice, tak internetovou nabídku včetně nelineárního 

vysílání  - tedy takového vysílání, kdy je skladba programu založena na aktivním výběru 31

z nabídky.  Na rozdíl od lineárního modelu vysílání zde kromě nemožnosti volby 32

přijímaného obsahu odpadá také nemožnost ovlivnění času, kdy sledovaný pořad začne být 

přehráván. 

1.3.3 Nová digitální média 

 Současnou generaci nových médií můžeme označit také jako nová digitální média. 

Jedná se o pojem, který označuje formu média, jež využívá digitálních technologií - tedy je 

založeno na binárním kódu. Nová digitální média se vyznačují pěti charakteristikami: 

- Obsah není pevně spjat se zařízením, na kterém je zpřístupněn. Naopak díky mediální 

konverzi může stejný obsah být zpřístupněn z více druhů zařízení.  

- Data přijímána z digitálních médií mohou mít mnoho podob - od nehybného obrazu přes 

text až po video či zvuk. Tato data jsou stlačena do souborů o malém objemu, což 

umožňuje uchovávání digitálních médií na rozměrově malých zařízeních.  

- Data obsažená v digitálních médiích mohou být rychle a jednoduše zpřístupněna, a to      

v podobě nelineárního modelu. Není tak nutné videa sledovat od začátku do konce, ale 

je možné jednotlivé části přeskakovat.   

- Úprava dat obsažených v digitálních médiích je rychlejší a jednodušší než                       

u analogových médií.  33

- Digitální média využívají prvek interaktivity, který umožňuje obsah nejen přijímat, ale 

 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, s. 68-69.31

 Mediální slovník. MediaGuru [online]. [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-32

mediatypy/slovnik/klicova-slova/non-linear-broadcast/

 KAEWKHUM, Natthakan. Television Industry And Its Role In The New Media Landscape Under The 33

System of Digital Economy. Disertační práce. National Institute of Development Administration. Bangkok, 
2020, s. 44 - 45.
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aktivně s ním pracovat, využívat ho a podílet se na jeho podobě.  Uživatel si tak může 34

zvolit objem informací, který chce přijmout, a způsob, jak tyto informace nadále 

využít.  35

 Na rozdíl od nových médií předchozích generací je koncept nových digitálních 

médií o něco složitější pro představu a uchopení. Zatímco u televize či rádia si mohl               

i člověk problematiky neznalý na přístroj sáhnout a ihned pochopit, v čem nové platforma 

spočívá, u poslední generace nových médií tento rozdíl tak patrný není. Jak jsem popsal 

výše, každý autor přiřazuje k novým digitálním médiím vlastní charakteristiku, nicméně 

všichni se shodují na tom, že princip jejich fungování je pevně spjat s internetovým 

připojením a digitálním binárním kódem, zatímco jejich geneze je spjata s pokročilými 

stádii komputerizace, technické konvergence a digitalizace.  Vlastnost nových digitálních 

médií umožňující zpřístupnění jejich obsahů z více zařízení je právě tím, co je odlišuje od 

médií tradičních, a zároveň tím, co může komplikovat pochopení tohoto konceptu. Obecně 

řečeno tak za nové médium můžeme považovat takové, k jehož obsahu se dá získat přístup 

na základě elektronického zařízení, které splňuje náležité technické požadavky, ať už se 

jedná o internetové připojení, či možnost zobrazení daného formátu obsahu. Navíc je již od 

první generace nových médií přítomen prvek interaktivity. 

2. Remediace televize a nových médií 

 Základním očekáváním, na němž je tato práce postavena, je, že televize se neustále 

vyvíjí a v některých klíčových vlastnostech se přibližuje médiím novějším, konkrétně 

novým médiím digitálním. Toto očekávání je založeno na principu remediace. Jedná se      

o proces, který spočívá v tom, že v každém novém médiu jsou obsaženy vlastnosti již 

existujících médií - McLuhan užívá příkladu, že „v televizi je vidět film. Na teletextu je 

vidět staré psané slovo” . Zároveň se novější i starší generace médií navzájem ovlivňují, 36

jelikož to starší inspiruje podobu média novějšího a to zase na oplátku poskytne svému 

 KOZÁKOVÁ, Anna. Digitální komunikační technologie a konvergence audiovizuálních médií – Česká 34

televize a internet. Praha, 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky, s. 7.

 Tamtéž, s. 27.35

 MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Brno: Jota, 2000, s. 90.36
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předchůdci modernější podobu, ke které se poté starší médium může přibližovat.  37

Konkrétní příklady remediace mezi televizí a novými digitálními médii není příliš těžké 

najít. Stejně jako televize si nová digitální média při svém vzniku vypůjčila řadu obsahů. 

Často se můžeme setkat i s tím, že digitální média přejala televizní obsah takřka 

nepozměněný - ať už jde o formát obrazu, či zvuku. A jelikož se nová digitální média těší 

stále rostoucí oblibě, musel televizní průmysl přijít na to, jak své obsahy přizpůsobit a začít 

je distribuovat i tímto způsobem. Remediace se tak dotkla nejen samotného média - tedy 

televizní obrazovky, ale i společností, které produkují obsahy, jež se na ní objevují. 

Můžeme tak rozlišovat dvě základní kategorie, ve kterých ke změnám došlo - v rámci 

televizorů jako takových a v rámci zpřístupnění televizního vysílání z jiných zařízení. 

2.1 Změny v rámci televizorů 

 V důsledku technologické konvergence v zásadě neustále dochází k upravování 

televizorů, které tak mají stále více možností, jak přijímat signál a jak s ním pracovat. 

Několik příkladů jsem zmínil již výše v kapitole 1.3.2 zabývající se novými médii 3.0.       

V posledních letech mají televizory stále častěji přístup nejen k televiznímu vysílání, ale 

také k internetovému připojení. Díky tomu mohou nabídnout mnohem širší paletu 

možností sledování obsahu, než je jen původní lineární vysílání. Dokonce i starší 

televizory mohou být pozvednuty na novější generaci nových médií díky propojení             

s příslušně uzpůsobenými set-top boxy. Některá ještě novější zařízení poté nabízejí přímo 

zabudované funkce, které umožňují nelineární sledování programu. K tomu jsou 

uzpůsobeny televizory umožňující využití takzvaného hybridního vysílání či televizory, 

které za tímto účelem umožňují instalaci různých aplikací. 

2.1.1 Set-top boxy 

 Od minulého roku je na území České republiky možnost sledovat televizní vysílání 

jen ve standardu DVB-T2. Jedná se o digitální signál šířený pozemními vysílači, který 

však sám o sobě nesouvisí s přístupem k internetu.  Diváci preferující obrazovku 38

 BOLTER, Jay David a Richard GRUSIN. Remediation: Understanding New Media. Massachusetts: MIT 37

Press, 2000, s. 17.

 DVB-T a přístup k internetu. Lupa.cz [online]. [cit. 2021-3-26]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/specialy/38

jak-funguje-dvb-t/dvb-t-pristup-k-internetu/
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televizoru tedy musí mít buďto televizor uzpůsobený standardu DVB-T2, nebo si musí 

pořídit vyhovující set-top box. 

 Některé set-top boxy jsou ovšem vybaveny také přístupem k internetu, díky čemuž 

mohou plnit funkci OTT . V našem prostředí se dá jako příklad uvést O2 TV, která 39

funguje jako tradiční set-top box rozšiřující programovou nabídku, ale také obsahuje 

vlastní aplikace, díky kterým je možné sledovat pořady, jež se vysílaly předchozí den, či 

části vysílání nahrávat a ukládat. V momentě, kdy díky set-top boxu či televizoru 

uzpůsobenému standardu HbbTV  může divák sledovat televizní přenos i prostřednictvím 40

internetu, hovoříme o IPTV (Internet Protocol TV). Díky internetovému připojení je pak 

možné využívat i služeb Video on Demand.  4142

2.1.2 HbbTV 

 Televizory uzpůsobené standardu HbbTV se kromě připojení k internetu odlišují od 

svých předchůdců i řadou dalších funkcí. Hybridní televizory, jak jsou tyto přístroje 

prodejci označovány, mají většinou k jejich ovládání speciální set tlačítek na dálkovém 

ovladači. Jedná se o čtyři tlačítka, která jsou od sebe barevně odlišena. Na ovladači tak 

vlastníci hybridních televizorů najdou modré, červené, zelené a žluté tlačítko. Funkce, 

které se pod těmito tlačítky skrývají, přiřazují jednotlivé televizní stanice, ale i samotné 

rozhraní se od stanice ke stanici může lišit. Přístup k této funkci u starších zařízení 

umožňují i jisté set-top boxy. Jak už název napovídá, jedná se o hybridní televizní vysílání. 

Konkrétně se zde spojuje běžné televizní vysílání (ať už DVB-T2, satelitní či kabelové)      

a vysílání doplňkového obsahu, který televize získává z internetu. Televizor následně oba 

zdroje dat spojí do jednotné podoby, kterou divák sleduje.  Výsledná podoba vysílání tedy 43

záleží především na provozovateli vysílání a na tom, nakolik se této funkce rozhodne 

 Over The Top, viz kapitola 1.3.2.39

 Hybrid Broadcast Broadband TV, viz kapitola 1.3.2.40

 GREENFIELD, Howard a Wes SIMPSON. IPTV and Internet video: expanding the reach of television 41

broadcasting. 2nd ed. Burlington: Focal Press, 2009, s. 21-22.

 Viz kapitola 2.2.42

 HBBTV: Co je to červené tlačítko? Datart [online]. [cit. 2021-3-26]. Dostupné z: https://www.datart.cz/43

novinky/technologiehbbtv_chytre_interaktivni_vysilani.html?
gclid=EAIaIQobChMI0rfL4MTO7wIVrwV7Ch3WNwqJEAAYASAAEgJnb_D_BwE
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využít. 

2.1.3 Aplikace na smart TV 

 Poslední způsob zpřístupnění obsahů vyprodukovaných a odvysílaných v rámci 

televizního vysílání jsou aplikace, které je možné nainstalovat na takzvané chytré televize. 

Právě možnost připojení k internetu a instalace doplňkových aplikací je definicí chytré 

televize.  Tyto aplikace většinou fungují na základě služby Video on Demand, kdy 44

aplikace je v podstatě vstupem do katalogu audiovizuálních obsahů, ke kterým 

provozovatel dané služby vlastní práva. Po vybrání titulu v aplikaci následně může uživatel 

sledovat daný titul na principu nelineárního vysílání. 

2.2 Zpřístupnění televizního vysílání z jiných zařízení 

 Možnost zpřístupnění televizního vysílání a obsahů produkovaných primárně za 

účelem jejich odvysílání na velké obrazovce i z jiných zařízení a internetových archivů je 

zřejmě nejvýraznějším posunem, který televize v rámci adaptace na principy nových 

digitálních médií učinila. Na přelomu století došlo k sérii technologických pokroků, které 

umožnily sledování televizního vysílání bez reklam. Někteří autoři hovoří dokonce o smrti 

televize.  Tímto pojmem se rozumí rozbití modelu vysílání, na který byly zvyklé dvě 45

generace televizních diváků. Lineární model začal být díky DVD, možnosti nahrávat 

záznam vysílání a internetu nahrazován modelem nelineárním. Mnoho zahraničních 

televizních stanic začalo úpadek počtu diváků a snížení příjmů z inzerce řešit prodejem 

licencí společnostem, které umožňují zpřístupnění originálního televizního obsahu 

online.  Seriály produkované konkrétními televizními společnostmi jsou tak dnes po 46

premiéře často umísťovány do různých archivů a nabídek služeb, které umožňují jejich 

zpřístupnění i mimo televizní obrazovku a mimo stanovený vysílací čas. V tomto případě 

hovoříme o takzvaných službách Video on Demand (VoD). Stejně tak ale začaly některé 

televize využívat přímého přenosu vysílání jak na televizní obrazovky, tak na internetové 

 Jak vybrat televizor? Datart [online]. [cit. 2021-3-26]. Dostupné z: https://www.datart.cz/novinky/radce/44

jak-vybrat-televizor

 MAGOUN, Alexander B. Television: The Life Story of a Technology. Baltimore: Greenwood Press, 2007, 45

s. 156.

 Tamtéž, s. 156.46
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stránky. Jedná se tedy o jakýsi duální model vysílání, kdy je lineární vysílání přístupné jak 

v televizoru, tak i online. V tomto případě se pak jedná o internetovou televizi. 

 Internetové televize (internet television) jsou charakteristické tím, že u nich dochází 

k přenosu lineárního programu v reálném čase. V dnešním mediálním prostředí se 

vyskytuje několik společností, které se sice označují za internetovou televizi, nicméně 

jejich nabídka je založena na VoD principu. Termín internetová televize, tak jak je 

využíván v této práci, má tedy jiný význam a označuje živý přenos v online prostředí za 

využití protokolu Progressive D+P, tedy progresivního stahování a přehrávání. Tento 

protokol funguje na principu průběžného stahování balíků dat, která mohou představovat 

data v rozmezí od několika vteřin do několika minut audiovizuálního záznamu. Jednotlivé 

balíky dat jsou automaticky stahovány tak, aby přehrávač, který je zpracovává, mohl 

zajistit plynulé přehrávání videa či audia. Nevýhodou této metody může být skutečnost, že 

uživatel musí před přehráním obsahu počkat, dokud nedojde ke stažení prvního balíku dat, 

během jehož přehrávání se průběžně stahuje ten následující.  K prodlevám v přehrávání 47

může posléze docházet i v důsledku přetočení videa zpět, jelikož již přehrané balíky dat 

nejsou uchovávány v paměti využívaného zařízení a musí dojít k jejich opětovnému 

stažení. 

 Jelikož díky digitalizaci a vytvoření služeb jako je VoD došlo k tomu, že se 

televizní stanice dokázaly adaptovat na principy nových digitálních médií, můžeme            

u dnešního televizního vysílání sledovat jednu ze základních charakteristik této skupiny - 

obsah není pevně spjat se zařízením, na kterém je přehráván. Díky konvergenci tak může 

být stejný obsah zpřístupněn z více druhů zařízení. Uživatelé vlastnící „chytré” telefony, 

tablety či počítače s přístupem k internetu tak mohou využívat služeb, jako jsou VoD či 

internetové televize.  Tyto služby jsou stále více využívány i v tuzemsku jednotlivými 48

televizními společnostmi, které jejich prostřednictvím zpřístupňují své vysílání či jeho 

části. 

 GREENFIELD, Howard a Wes SIMPSON. IPTV and Internet video: expanding the reach of television 47

broadcasting. 2nd ed. Burlington: Focal Press, 2009, s. 20.

 Tamtéž, s. 21-22. 48
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2.3 Služby typu Video on Demand 

 Služby Video on Demand, neboli video na vyžádání, jsou založeny na systému 

nelineárního vysílání. Právě tyto služby jsou nejčastěji využívány ke zpřístupnění 

audiovizuálních obsahů v internetovém prostředí. Jedná se o interaktivní služby, jež 

umožňují uživateli vybrat si z katalogu audiovizuální obsah, který následně služba 

okamžitě přehraje. Tyto služby fungují na principech nových digitálních médií. Díky této 

skutečnosti může uživatel stejný obsah zpřístupnit jak na počítači, tak na mobilním 

telefonu či tabletu. Zároveň má uživatel možnost daný obsah během přehrávání pozastavit, 

přeskočit některou jeho část či se v něm pohybovat jak dopředu, tak dozadu. Katalogy 

těchto služeb jsou uloženy na videoserverech a k jejich přehrávání dochází na základě 

streamování. To funguje následovně: poté, co si uživatel zvolí, jaký obsah si přeje 

zpřístupnit, dochází ke kompresi a přenosu informací daného obsahu buďto 

prostřednictvím kabelu, nebo internetového spojení do uživatelem preferovaného zařízení. 

V zařízení následně dochází k dekompresi a dočasnému uchování tohoto obsahu, což 

umožňuje výše zmíněnou manipulaci.  Jelikož nedochází k uložení zpřístupněného 49

obsahu do paměti využívaného zařízení, není možné daný obsah modifikovat. Přístup         

k takto získanému obsahu je navíc možný jen prostřednictvím dané VoD služby, která má 

nejčastěji podobu aplikace či webové stránky. Tento princip je využíván službami, jako je 

Netflix či Youtube. Zároveň jsou tyto služby využívány i televizními stanicemi, které jejich 

prostřednictvím zpřístupňují svůj originální obsah i mimo televizní obrazovky. 

2.3.1 Komerční modely VoD 

 Na rozdíl od tradičních médií neexistuje u nových médií jednotný přístup k otázce 

monetizace obsahu. Zatímco tištěné noviny si musí člověk zakoupit, aby je mohl číst,         

k článkům na webových stránkách stejných novin se čtenář většinou dostane bezplatně. 

Oproti tomu rozhlas naladí každý, kdo k tomu má potřebné zařízení, bezplatně, musí ale 

počítat s periodickým přerušováním programu ve prospěch placených příspěvků.                

U tradičních médií jsou ustálené a zažité procesy a formy monetizace obsahů. U nových 

médií se stále jedná o otázku nedořešenou a v současnosti se vyskytuje několik různých 

 What Is VOD Technology? Smallbusiness [online]. [cit. 2021-4-2]. Dostupné z: https://49

smallbusiness.chron.com/vod-technology-14311.html
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přístupů, ze kterých si provozovatelé digitálních médií mohou vybírat. Jelikož se v této 

práci zaměřuji na využívání digitálních médií jakožto prostředku k šíření videa, uvedu zde 

pět převládajících přístupů, se kterými se mohou uživatelé setkat nejčastěji u služeb typu 

VoD: 

AVoD (Advertising Video on Demand) 

 Tento pojem označuje placenou reklamu (například reklamní spot, který se 

přehrává před videem), jenž je hrazena z rozpočtu inzerentů. Výhodou tohoto systému je, 

že uživatel/divák nemusí za přístup k obsahu platit, což zaručuje, že produkty či reklamy 

se dostanou k cílové skupině. Tohoto systému využívají například weby Youtube či 

Facebook.  

SVoD (Subscribtion Video on Demand) 

 Hlavní charakteristikou tohoto přístupu je princip, na jehož základě je monetizace 

obsahu zaručena prostřednictvím předplatného. Většinou se jedná o měsíční či roční 

předplatné, v jehož rámci získávají uživatelé/diváci neomezený přístup k nabízenému 

obsahu. Jedná se o princip hojně využívaný službami jako je Netflix či Amazon Prime.  

TVoD (Trasnactional Video on Demand) 

 Třetí princip se vyznačuje podmíněním zpřístupnění jednotlivých žádaných obsahů 

samostatnými platbami - tedy nejde zaplatit souhrnnou cenu za neomezený přístup, ale 

uživatel/divák je nucen platit za každé jednotlivé video, které chce zhlédnout. U tohoto 

principu rozlišujeme dvě kategorie: 

 I. Pay-Per-View - uživatel platí pokaždé, když chce zhlédnout vybraný obsah.  

 II. Electronic See Through (EST) - je vyžadován poplatek za možnost stažení 

materiálu a jeho následné uchování. Po zaplacení a stažení obsahu neplatí pro uživatele 

žádné časové omezení či omezený počet otevření daného obsahu.  50

  KAEWKHUM, Natthakan. Television Industry And Its Role In The New Media Landscape Under The 50

System of Digital Economy. Bangkok, 2020. Disertační práce. National Institute of Development 
Administration, s. 48-49.
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PVoD (Premium Video on Demand) 

 Tento přístup je poměrně nový i na poměry těchto druhů monetizace 

audiovizuálních obsahů. K jeho rozšíření došlo zejména během minulého roku vzhledem     

k uzavření kin v důsledku koronavirové pandemie. Jeho princip spočívá v možnosti 

zhlédnutí filmu určeného pro projekci v kinosálech ještě předtím, než je film z kin stažen. 

Dříve bylo zvykem počkat, aby nedocházelo k tomu, že si diváci raději pustí film doma.    

V době, kdy jsou kina zavřená, jsou tedy filmy přístupné na webech distributorů a za 

poplatek je možné daný titul zhlédnout.  51

FVoD (Free Video on Demand) 

 Ten přístup se vyznačuje tím, že za zpřístupnění požadovaného obsahu nemusí 

uživatel platit, kupovat předplatné ani sledovat reklamní sdělení. Jednoduše řečeno, obsah 

je dostupný zcela zdarma. Přehrávač je tedy volně přístupný a po jeho otevření se začne 

rovnou přehrávat požadovaný obsah.  52

2.4 Post-televizní publikum 

 V souvislosti s výskytem nových médií došlo ke změně chování publik, která 

mediální obsahy přijímají. V případě televize může jít o odliv části publika od klasického 

lineárního vysílání k nelineárnímu, kdy je recepce mediálních obsahů založena na využití 

online zdrojů. Chování publika, jež takových zdrojů mediálních obsahů využívá, se 

souborně nazývá post-televizní praxe.   53

 Některé aspekty chování publika ovšem zůstávají v jistém smyslu stejné. Lidé 

kopírují návyky, které získali sledováním televize i během sledování nelineárního vysílání. 

Jako příklad se dá uvést, když rodina společně sleduje nelineárního vysílání na obrazovce 

televizoru namísto toho lineárního, jako tomu bylo dříve. To je možné díky konvergenci, 

kdy je nová média možné přehrát na televizoru umožňujícím sledování klasického 

lineárního vysílání. Nová média tedy lze ve vztahu k televizi označit za konvergentní 

 KAHÁNEK, Adam. Chování českého uživatele na mediálních platformách Video on Demand. Praha, 2020. 51

Diplomová práce. Univerzita Karlova, s. 9.

 Tamtéž, s. 9.52

 MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik [online]. Brno: Masarykova 53

univerzita, 2015 [cit. 2021-7-17], s. 73.
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médium,  které využívá stejného přístroje a umožňuje přenos návyků publika. Tento trend 54

v chování nově vznikajících médií se dá označit za projev toho, co Henry Jenkins označuje 

za kulturu konvergence. Ta se podle Jenkinse projevuje tím, že obsah není vázán na 

specifický nosič. Naopak v souvislosti s kulturou konvergence dochází ke vzniku obsahů, 

které je možné zpřístupnit více způsoby.  55

 Příkladem chování mediálních publik je i takzvaná kurace přijímaných obsahů, 

tedy způsob výběru z dostupných mediálních obsahů, které publikum přijímá. Tento termín 

do českého prostředí zavedl Jiří Fiala , který rozlišuje kuraci expertní a sociální . Vedle 56 57

těchto dvou typů ovšem můžeme rozlišit i kuraci datověkonzultační . S expertní kurací 58

přicházejí do kontaktu publika přijímající lineární vysílání. Spočívá v tvorbě programové 

nabídky dané televizní stanice na základě znalosti cílové skupiny a na starost ji mají 

programová oddělení. Divák si pak na základě zkušenosti může vybrat, který typ obsahu 

nejspíše bude vysílán na dané televizní stanici, a na základě toho volit, který kanál naladí.  59

Některé stanice mají jistou nápovědu i v názvu, jako například ČT Sport či Prima Krimi. 

Název tohoto druhu kurace je tedy odvozen od procesu, kdy expert se znalostí cílové 

skupiny vybírá obsah, který bude v rámci programu publikován. Sociální kurace naopak 

souvisí s konzumací mediálních obsahů, jenž jsou vybírány na základě doporučení od 

sociálních vazeb diváka. Příjemce si tak aktivně vybírá obsah, který mu byl doporučen 

 MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik [online]. Brno: Masarykova 54

univerzita, 2015 [cit. 2021-7-17], s. 74.

 JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York 55

University, 2006, s. 243.

 FIALA, Jiří. Nelegálně distribuované video z hlediska mediální etnografie. Mediální studia. 2012, (1), s. 56

62.

 FIALA, Jiří. Nelegálně distribuované video z hlediska mediální etnografie. Mediální studia. 2012, (1), s. 57

62 - 67.

 MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik [online]. Brno: Masarykova 58

univerzita, 2015 [cit. 2021-7-17], s. 87-88.

 FIALA, Jiří. Nelegálně distribuované video z hlediska mediální etnografie. Mediální studia. 2012, (1), s. 59

62.
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rodinou či přáteli.  Datověkonzultační kurace funguje na principu selekce přijímaného 60

obsahu na základě dat, jež si divák aktivně vyhledá v online dostupných databázových 

zdrojích, jako jsou fóra zaměřená na hodnocení filmů a seriálů.  61

3. Cíl výzkumu 

 Cílem této práce je popsat, jakým způsobem se změnila distribuce televizního 

obsahu v důsledku konvergence televize a nových médií. Vytyčeného cíle chci dosáhnout 

prostřednictvím definice a analýzy jednotlivých projevů této konvergence. Tyto projevy 

mají několik podob. První můžeme pozorovat v podobě samotného vysílání, kdy některé 

pořady jsou dostupné v nabídkách VoD služeb ještě dříve, než dojde k jejich vysílání. 

Dalším projevem této konvergence je dostupnost některých pořadů v nabídkách těchto 

služeb hned poté, co jsou odvysílány. Kromě toho je dnes možné samotné vysílání sledovat 

i mimo televizor, a to díky funkci internetové televize. Podoba klasického televizního 

vysílání se mění také díky možnostem, které přinesly televizory uzpůsobené standardu 

HbbTV. V důsledku všech těchto projevů konvergence doznává lineární model vysílání  

velkých změn a často bývá silně narušen. Proto se v praktické části této práce zaměřím na 

kvalitativní analýzu VoD služeb a provedu také kvantitativní rozbor, z něhož vyjde číselné 

znázornění toho, jak velký počet vysílaných pořadů je následně možné v nabídce těchto 

služeb najít. Dále se budu věnovat analýze přenosu lineárního televizního vysílání do 

internetového prostředí. Jedná se o zásadní projev konvergence mezi televizí a kvartálními 

médii, díky kterému je možné klasické televizní vysílání sledovat na větším počtu zařízení, 

a to prakticky kdykoliv. To jsou tři hlavní předměty zájmu této práce, tedy dostupnost 

vysílaných obsahů v rámci nelineárního vysílání, změny lineárního vysílání na 

obrazovkách televizorů a přenos lineárního vysílání mimo jeho domovské médium do 

webového prostředí. V následujících kapitolách podrobně popíši, jak sledované televizní 

společnosti pracují s těmito možnostmi a jakým způsobem v návaznosti na tyto proměny 

došlo ke změně podoby televizního vysílání těchto společností. 

 FIALA, Jiří. Nelegálně distribuované video z hlediska mediální etnografie. Mediální studia. 2012, (1), s. 60

66.

 MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik [online]. Brno: Masarykova 61

univerzita, 2015 [cit. 2021-7-17], s. 88.
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4. Výzkumný vzorek 

 V práci budu sledovat čtyři televizní společnosti působící na území České 

republiky. Jak jsem již zmínil, zaměřím se na projevy konvergence televizního vysílání      

a nových médií, které lze najít ve vysílání následujících společností: Česká televize, TV 

Nova, Seznam.cz a FTV Prima. 

4.1 Česká televize 

 V současnosti Česká televize provozuje šest televizních stanic: ČT1, ČT2, ČT3, ČT 

24, ČT Sport a dvojkanál ČT art/ČT:D. 

 Média veřejné služby nejsou jevem, který se vyskytuje jen v České republice.         

V některých zemích jsou média tohoto typu trnem v oku soukromých společností, které je 

vidí jako konkurenci s nespravedlivou výhodou. Například v jedné z našich sousedních 

zemí spory mezi médii soukromými a médii veřejné služby na poli nových médií dospěly 

až k tomu, že musela být upravena legislativa, v důsledku čehož nemohou německá média 

veřejné služby ponechávat vysílané pořady v nabídkách svých VoD služeb déle než sedm 

dní od původního data vysílání. V případě velkých sportovních událostí, jako jsou 

například olympijské hry, je maximální doba dostupnosti v nabídce VoD služeb navíc 

zkrácena jen na 24 hodin.  U nás zatím taková omezení zavedena nebyla, ovšem současná 62

podoba služeb, které Česká televize poskytuje v oblasti nových médií, může některých 

změn v budoucnu doznat. Podle slov generálního ředitele této společnosti Petra Dvořáka 

by část nabídky videotéky iVysílání mohla v budoucnu být zpoplatněna. Otázkou zatím 

zůstává, zda by taková forma příjmu nebyla v rozporu se zákonem o České televizi            

a nejednalo by se o takzvanou nedovolenou podporu.  63

 Česká televize byla do toho výzkumu vybrána, jelikož kromě toho, že se jedná        

o jedinou televizi plnící funkci veřejné služby, její hlavní kanál ČT1 na českém televizním 

 WEBERLING, Johannes. Mapping Digital Media: Case Study: German Public Service Broadcasting And 62

Online Activity. Reference Series. Londýn, 2011, (13), s. 15.

 Česká televize zvažuje, že zpoplatní část iVysílání: ČT zkoumá budoucnost služby, kterou v současné 63

podobě „není možné efektivně rozvíjet“. Médiář [online]. [cit. 2021-6-11]. Dostupné                                        

z: https://www.mediar.cz/ceska-televize-zvazuje-ze-zpoplatni-cast-ivysilani/
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trhu již tři roky drží místo nejsledovanější televizní stanice , díky čemuž ji lze považovat 64

za jednoho z nejsilnějšího hráčů na tomto poli. Česká televize má jiné postavení než ostatní 

televizní společnosti působící na našem trhu. Nejedná se o klasickou soukromou televizi, 

jež by byla závislá na velké sledovanosti a na s ní souvisejících výnosech z reklamy. 

Jelikož má jiný podnikatelský model než ostatní zkoumané společnosti, očekávám, že         

v jejím přístupu a v přístupech ostatních bude možné najít celou řadu rozdílů. 

4.2 TV Nova 

 Společnost TV Nova je nejvíce spojena se svým hlavním kanálem Nova, který byl 

spuštěn 4. února 1994 jako první soukromá celoplošná televizní stanice na našem území.  65

Kromě této stanice v současnosti společnost TV Nova provozuje kanály Nova 2, Nova 

Action, Nova Cinema, Nova Gold, Nova Sport 1, Nova Sport 2 a Nova International. 

Společnost TV Nova je vlastněna společností CME Media Enterprises B.V.,  jež 66

provozuje televizní stanice i v dalších evropských zemích, jako je Bulharsko, Slovensko či 

Slovinsko.  Za TV Nova tak stojí velká mediální společnost a kanály provozované TV 67

Nova mají po Evropě řadu sesterských televizních stanic. 

 Společnost TV Nova si dlouhodobě drží jedno z předních míst v žebříčku 

sledovanosti - například minulý rok byl její hlavní kanál v průměru druhý s 27,09% 

podílem na publiku.  Vzhledem k tomu, že se jedná jak o nejsledovanější, tak i nejstarší 68

soukromou televizní společnost u nás, dá se očekávat, že bude možné nalézt v rámci jejího 

vysílání změny související s remediací tohoto média s novými médii. 

 Česká televize byla loni nejsledovanější. Druhá skončila skupina Nova. MAM [online]. [cit. 2021-6-11]. 64

Dostupné z: https://mam.cz/zpravy/2021-01/ceska-televize-byla-loni-nejsledovanejsi-druha-skoncila-
skupina-nova/

 NOVA slaví 25 let: Pojďte s námi na procházku její historií. TV Nova [online]. [cit. 2021-6-11]. Dostupné 65

z: https://tv.nova.cz/novinky/clanek/60896-nova-slavi-25-let-pojdte-s-nami-na-prochazku-jeji-historii

 TV Nova s.r.o., Praha IČO 45800456 - Obchodní rejstřík firem. Kurzy.cz [online]. [cit. 2021-6-11]. 66

Dostupné z: https://rejstrik-firem.kurzy.cz/45800456/tv-nova-sro/

 Countries. CME [online]. [cit. 2021-6-11]. Dostupné z: https://www.cetv-net.com/countries67

 Česká televize byla loni nejsledovanější. Druhá skončila skupina Nova. MAM [online]. [cit. 2021-6-11]. 68

Dostupné z: https://mam.cz/zpravy/2021-01/ceska-televize-byla-loni-nejsledovanejsi-druha-skoncila-
skupina-nova/
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4.3 Seznam.cz 

 Společnost Seznam.cz provozuje na našem území jednu celoplošnou televizní 

stanici, kterou je Televize Seznam. Jelikož tato společnost provozuje také VoD službu 

Stream, z jejíž nabídky pochází i část programu zmíněné televizní stanice, dá se u této 

společnosti předpokládat velká míra propojení televizního vysílání a internetové video- 

nabídky. Ke spuštění televizní stanice se firma rozhodla krátce po spuštění webu Seznam 

Zprávy , v rámci kterého již byla vysílána každodenní večerní zpravodajská relace. Do mé 69

práce je tato společnost zahrnuta i přes menší podíl na sledovanosti , a to právě kvůli 70

předpokladu, že stupeň konvergence mezi televizním vysíláním a novými médii bude         

v jejím případě vyšší než u ostatních společností. 

4.4 FTV Prima 

 V současné době pod společnost FTV Prima spadá devět celoplošných televizních 

stanic. Jedná se o Prima TV, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima 

Krimi, Prima Plus a Prima Star. Mimoto tato společnost minulý rok spustila ve spolupráci s 

americkou CNN zatím nejnovější celoplošnou stanici - CNN Prima News. Jelikož se stále 

jedná o novou televizní stanici, bude zajímavé podívat se na to, jakým způsobem tato 

společnost pokročila ve směru konvergence svého vysílání s novými médii. Hlavní stanice 

Prima TV provozovaná společností FTV Prima si dlouhodobě drží třetí místo v žebříčku 

sledovanosti se zhruba čtvrtinovým podílem na publiku.  71

 V rámci této práce bude hlavní pozornost soustředěna na propojení VoD služby 

FTV Prima a stanice CNN Prima News, jelikož se jedná o nejnovější celoplošný kanál, 

který tato společnost provozuje. 

 Seznam.cz spustí v pátek 12. ledna svoje vlastní televizní vysílání. SBLOG.cz [online]. [cit. 2021-6-11]. 69

Dostupné z: https://blog.seznam.cz/2018/01/seznam-cz-spusti-patek-12-ledna-svoje-vlastni-televizni-
vysilani/

 Televize Seznam je členem ATO, v lednu zvýšila podíl na 0,62 %. MediaGuru [online]. [cit. 2021-6-11]. 70

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/02/televize-seznam-je-clenem-ato-v-lednu-zvysila-
podil-na-0-62/

 Česká televize byla loni nejsledovanější. Druhá skončila skupina Nova. MAM [online]. [cit. 2021-6-11]. 71

Dostupné z: https://mam.cz/zpravy/2021-01/ceska-televize-byla-loni-nejsledovanejsi-druha-skoncila-
skupina-nova/
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5. VoD služby užívané českými televizními společnostmi a jejich varianty 

 V této kapitole budu prezentovat výsledky kvalitativní analýzy projevů 

konvergence mezi televizí a novými médii, které lze nalézt ve vysílání a na webech čtyř 

výše popsaných televizních společností. Aby bylo možné zachytit co nejvyšší počet těchto 

projevů, podrobně jsem zkoumal jak televizní vysílání jako takové, tak i webové stránky 

těchto společností a stránky služeb, které s nimi souvisí.  

 Během analýzy vyplynulo několik charakteristik, které jsou sdíleny ve přístupech 

všech čtyř zkoumaných televizních společností. Zřejmě tou nejvýraznější byla skutečnost, 

že v rámci přenosu vysílání a vysílaných obsahů do online prostředí všechny společnosti 

postupovaly stejným způsobem, tedy vytvořením VoD služby, díky které je možné v online 

prostředí sledovat v rámci nelineárního vysílání pořady, jež jsou vysílány na televizních 

obrazovkách. Tyto služby jsou následně využívány jako základ, na kterém jsou postaveny  

i aplikace umožňující sledování těchto pořadů na dalších zařízeních, například aplikace pro 

mobilní telefony či aplikace fungující v rámci HbbTV, jež rozšiřují aktuální televizní 

nabídku. Z tohoto důvodu nejdříve u každé televizní společnosti popíši příslušnou VoD 

službu, tak jak funguje ve webovém rozhraní, a následně se budu věnovat jejím dalším 

variantám, se kterými se uživatel může setkat. 

5.1 Česká televize 

 Česká televize nabízí několik možností, jak zpřístupnit své vysílání a záznamy 

jednotlivých pořadů přímo v rámci svého webu. O tom, že snadný přístup k jejím obsahům 

i mimo televizní obrazovky je pro tuto společnost jednou z priorit, svědčí i skutečnost, že 

všechny záložky zpřístupňující nelineární vysílání se nacházejí v nejvýše umístěné liště na 

stránkách televize hned vedle jejího loga. V této liště najdeme následující záložky: 

Zpravodajství, Sport, iVysílání, TV program, Pořady A-Z, Pro děti, Art, edu a Vše o ČT. 

Právě dvojice záložek iVysílání a TV program v sobě skrývají různé možnosti, 

prostřednictvím kterých je možné sledovat programovou nabídku této televizní společnosti 

v internetovém prostředí. Záložka iVysílání nabízí stejnojmennou VoD službu. Záložka TV 

program poté otevírá přístup do internetové televize, v jejímž rámci je možné sledovat 

vysílání primárně určené pro televizní obrazovky i na jiných zařízeních.  
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5.1.1 iVysílání 

 Česká televize umožňuje přístup ke svým pořadům prostřednictvím služby 

iVysílání. Jedná se o službu typu FVoD - tedy službu, kde divák může zhlédnout libovolný 

pořad z nabídky bez nutnosti koupě předplatného či sledování reklamních sdělení. Služba 

nabízí na domovské stránce pět záložek - Domů, A - Z, Podle data, Moje iVysílání a Živě.  

 Záložka Domů funguje k přesměrování na domovskou stránku iVysílání, pokud má 

uživatel zrovna otevřenou některou jinou záložku. Na domovské stránce se nachází jakási 

ochutnávka toho, co lze v archivu iVysílání nalézt. V horní části stránky je nabídka čtyř 

vybraných videí, která může uživatel zhlédnout. Pod touto nabídkou nalezneme tabulku 

osmi aktuálně nejsledovanějších pořadů v rámci služby. Uživatel si může zobrazit 

nejsledovanější pořady v rámci aktuálního dne či týdne. Níže je poté připravena tabulka      

s osmi prázdnými místy, která zobrazuje modifikovatelný playlist Moje pořady - sem si 

uživatel může přidat oblíbené pořady, které pak může ihned po načtení domovské stránky 

sledovat. Pořady se v tomto seznamu ukládají bez nutnosti registrace a každý uživatel tak 

může tuto službu využívat v rámci svého zařízení i bez přihlášení. Pod tímto interaktivním 

seznamem se nachází další tabulka, v níž můžeme pod označením Nepřehlédněte nalézt 

osm pořadů, které stránka automaticky doporučuje. V této tabulce lze také přepnout na 

možnost Z archivu, kde je zobrazeno dalších osm automaticky generovaných titulů. Níže 

se nachází předposlední tabulka, kterou můžeme na domovské stránce iVysílání nalézt. 

Jedná se o seznam záznamů posledních zpravodajských relací. Je zde možnost volby mezi 

zobrazením zpravodajských relací, sportovních relací a kombinací obou. Poslední tabulkou 

na této stránce je poté seznam čtyř videí nazvaný Ostatní právě sledují.  

 Následující dvě záložky, tedy A-Z a Podle data, se týkají možností zobrazení všech 

pořadů, které jsou v rámci iVysílání k dispozici. Jak je z názvu patrné, první možnost 

nabízí abecední seznam všech dostupných videí. Po otevření této záložky má tak divák na 

výběr z kategorií od písmene A po písmeno Ž, respektive po poslední kategorii označenou 

symbolem #, pod kterým jsou seřazeny pořady, jejichž název nezačíná písmenem, ale 

interpunkčním znaménkem či číslicí. Najdeme zde tak například pořady …až na věky či 30 

let Charty 77. Po otevření jednotlivých kategorií označených písmeny se zobrazí seznam 

pořadů, které se zde nacházejí v abecedním pořadí. Je zde také možnost zpřístupnit 
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abecední seznam pořadů a filmů na základě jejich žánru. K tomu slouží lišta nabízející 

následující možnosti: Filmy, Seriály, Dokumenty, Sport, Hudba, Zábava, Děti a mládež, 

Vzdělávání, Zpravodajství, Publicistika, Magazíny a Náboženské. Tato záložka služby 

iVysílání je do jisté míry totožná s výše zmíněnou záložkou z hlavní lišty Pořady A-Z. 

Oproti této záložce je zde ovšem rozdíl v tom, že všechny zde zobrazené pořady je možné 

přehrát, zatímco v druhé záložce se stejným názvem, kterou lze zpřístupnit mimo službu 

iVysílání, lze nalézt seznam pořadů vysílaných na obrazovkách České televize, z nichž ne 

všechny jsou v nabídce služby dostupné, a jedná se tedy spíše o jakýsi přehled vysílaných 

pořadů, nikoliv o přehled těch dostupných. 

 Druhá možnost procházení obsahů dostupných v rámci portálu iVysílání se nachází 

pod záložkou Podle data. V této záložce je uživateli/divákovi přístupný aktuální televizní 

program České televize v interaktivním režimu, který umožňuje přehrát pořady, které již 

byly odvysílány na jednotlivých kanálech spadajících pod tuto televizní společnost. Je 

možné vybrat si, zda chceme zobrazit program od 12:00, 16:00, 20:00 či 24:00 hodin. 

Primárně je program nastaven tak, že jakmile je záložka otevřena, nabídne             

uživateli/divákovi program aktuálního dne, který nabízí přehled lineárního vysílání 

jednotlivých kanálů od počátku vysílacího dne, tedy 5:59 hodin pro kanály ČT1, ČT2 či 

ČT24 a 6:00 hodin pro kanály ČT Sport a ČT:D/ČT art. Také je možné vybrat si datum, ze 

kterého si uživatel/divák přeje dohledat jejich program a přehrát pořady, které se ten den 

vysílaly. Archiv iVysílání v tomto případě sahá až k prvnímu únoru roku 2005. Z tohoto 

dne je nabízen program obou kanálů, které v té době byly k dispozici, tedy ČT1 a ČT2. Z 

pořadů tenkrát vysílaných je možné v rámci iVysílání přehrát zhruba polovinu. 

 Celý archiv je poměrně obsáhlý - samotný web udává, že ke zhlédnutí všech 

dostupných pořadů by divák potřeboval 3 918 dní, 4 hodiny, 57 minut a 8 sekund.  Tento 72

časový odhad se navíc díky animaci v rámci webu neustále automaticky navyšuje - zhruba 

o dvě vteřiny potřebného času ke zhlédnutí všech pořadů každou vteřinu. Web tak sám 

naznačuje stále se rozrůstající nabídku. 

 Poslední záložka dostupná v nabídce služby iVysílání, tedy Živě, poté nabídne 

uživateli přehled televizních kanálů, které pod Českou televizi spadají. Společně s názvem 

 Domů. iVysílání [online]. [cit. 2021-4-16]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/72
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daného kanálu se uživatel dozví, který pořad na něm právě běží, kolik z něj již uběhlo        

a jaký pořad bude následovat. Jednoduchým otevřením kteréhokoliv z nabízených kanálů 

poté uživatel získává okamžitý přístup k lineárnímu vysílání tohoto kanálu v internetovém 

prostředí.  

 Podstatné je zmínit i funkci iVysílání extra, kterou lze nalézt právě v této záložce. 

Ta divákovi nabízí alternativu k vysílání, které právě běží na tradičních kanálech České 

televize. Dne 30. 5. 2021 byla funkce iVysílání extra dostupná pouze pro stanici ČT Sport. 

Jedná se de facto o lineární vysílání, které ovšem není dostupné na kanále ČT Sport v jeho 

tradiční televizní podobě. Po otevření programu tohoto kanálu na webu si lze všimnout, že 

se tu ve stejném čase nacházejí dvě položky - jedna označená štítkem „právě vysíláme”      

a druhá štítkem „extra”. Divák tak má možnost sledovat přenosy či pořady, které se 

nevešly do hlavní programové nabídky, ale Česká televize je i tak nabízí ke sledování. 

Možnost volby tak rozšiřuje možnost sledování televizního vysílání v online prostředí. 

 Přistup k lineární programové nabídce této stanice zprostředkovává také výše 

zmíněná záložka TV program, jenž se nachází spolu s iVysíláním v hlavní liště v horní 

části webu České televize. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že se jedná pouze            

o jakousi extenzi služby iVysílání, v některých aspektech je záložka TV program odlišná 

od funkce Živě, kterou jsem popsal v předchozím odstavci. Prvním a nejzásadnějším 

rozdílem je grafické zpracování a nabídka této služby. Uživatel je zaveden na webovou 

stránku, kde se zobrazí aktuální televizní program všech kanálů spadajících pod Českou 

televizi. Uživatel tak má přehled o tom, který pořad běží na jakém kanále a kolik zbývá do 

jeho konce. Může také snadno zjistit, které pořady budou poté následovat. Z tohoto 

interaktivního přehledu je možné okamžitě přejít ke sledování aktuálního televizního 

vysílání v rámci internetového rozhraní stejně jako ve funkci Živě, která spadá pod 

iVysílání. Oproti zmiňované funkci ovšem záložka TV program nabízí více prvků 

interaktivity. Uživatel může interaktivní televizní program využít k tomu, aby si prošel již 

odvysílané pořady - k tomu slouží lišta, na níž je zobrazený aktuální týden a uživatel se tak 

může například v pátek rychle podívat na to, jaké pořady běžely v pondělí. Další 

alternativou je zvolit si pořad z trojice nabízených možností - včera, dnes a zítra. Při 

každém opětovném otevření záložky TV program bude automaticky vybrána možnost 

26



dnes, což naznačuje, že tento přehled je primárně určen k tomu, aby si uživatelé webu 

mohli rychle ověřit, na jakém kanále se jaký pořad vysílá. Třetí možností, jak zobrazit 

program na jiné dny, probíhá poté prostřednictvím interaktivního kalendáře. Ten nabízí 

denní přehled i několik let dozadu. Na první pohled se zdá, že archiv televizních programů 

České televize sahá až do roku 1954, nicméně při volbě tohoto roku zde uživatel najde 

program pouze pro jediný den - prvního května. U tohoto dne je poté uveden pouze pořad 

ČST v Měšťanské besedě, který se tenkrát vysílal v 19:35. Podobně nekompletní jsou          

i televizní programy z dalších let a první rok, kde je možné zobrazit si program u každého 

dne v každém měsíci, je až rok 2000. Tento archiv televizních programů nemá ovšem 

pouze informační funkci. Jeho nejspíše největší hodnota spočívá ve skutečnosti, že se 

jedná o kombinaci archivu televizních programů a VoD služby. Jelikož je televizní program 

interaktivní, uživatel si může otevřít stránku většiny uvedených pořadů a zjistit si o nich 

celou řadu informací - od charakteristiky pořadu přes přehled dílů a redakci pořadu až po 

možnost zhlédnutí konkrétního dílu, který se vysílal v den, jenž si uživatel v interaktivním 

televizním programu našel. Ani u videoarchivu v rámci televizního programu ovšem 

neplatí, že by byly dostupné záznamy všech pořadů za celou uvedenou historii.  

 Stejně tak se ovšem divák může podívat i na stránky pořadů, které se teprve vysílat 

budou. Web České televize nabízí přehled plánovaného vysílání na nadcházející dva týdny. 

Program budoucího vysílání je poté stejně interaktivní jako archiv starších programů           

a jediným rozdílem je to, že ještě neodvysílané pořady si v rámci webového rozhraní nelze 

přehrát. Zde existuje výjimka pro pořady a filmy, které se vysílají jako repríza. Pokud se 

daný pořad v archivu již nachází, přehrávač v rámci televizního programu uživateli 

umožňuje přehrát si záznam ještě předtím, než dojde k opětovnému vysílání v rámci 

lineárního televizního vysílání. U všech plánovaných pořadů, tedy i u těch, které zatím 

nejsou v přehrávači ke zhlédnutí, je možné přejít na stránky jednotlivých pořadů.  

 Další interaktivní funkcí, kterou záložka TV program nabízí, je takzvaný Osobní 

program. Jedná se o funkci, která je přístupná pouze zaregistrovaným uživatelům. Tato 

funkce spočívá v tom, že registrovaní uživatelé si mohou v rámci procházení televizního 

programu vybrat pořady, které je zajímají, a přidat je do svého osobního programu. 

Následně je možné nastavit si upozornění na vysílání těchto programů, aby o ně     
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uživatel/divák nepřišel. Případně může tato funkce sloužit k jednoduššímu přístupu k 

záznamům pořadů, o které uživatel projevil zájem. V Osobnímu programu je možné 

kombinovat pořady z různých stanic a program je poté seřadí podle času vysílání. Je 

možné ale zobrazit si i tabulku kanálů, aby měl uživatel lepší přehled o tom, na kterém 

kanálu jaký vybraný pořad najde. 

5.1.2 Aplikace pro chytrá zařízení 

 Sledování obsahů České televize je možné i skrze mobilní aplikaci iVysílání. Tu lze 

stáhnout do telefonů a tabletů, které fungují na operačních systémech iOS či Android.  

 Aplikace nabízí pět základních záložek, které do jisté míry kopírují ty z webového 

rozhraní stejnojmenné služby. Jedná se o Výběry, Pořady A-Z, Dle žánru, Dle data a Moje.  

 Záložka Výběry nabízí stejný přehled, jako se ve webové verzi iVysílání skrývá pod 

záložkou Domů. Jednotlivé playlisty jsou v jiném pořadí a některé nesou jiné názvy. 

Najdeme zde Nepřehlédněte, Nejsledovanější dne, Nejsledovanější týdne, Z našeho archivu 

a Ostatní sledují. První playlist, tedy Nepřehlédněte, kopíruje první tabulku, kterou lze 

nalézt po otevření domovské stránky iVysílání - dokonce nabízí stejné čtyři vybrané 

pořady, které jsou uživateli automaticky doporučovány. Následné dvě kategorie jsou 

obdobou tabulky Nejsledovanější videa z webové verze iVysílání. Kategorie Z našeho 

archivu je obdoba tabulky, kterou můžeme ve webové verzi najít pod názvem Z archivu. 

Obsahově jsou si domovské stránky webové verze i té v aplikaci podobné s tím rozdílem, 

že některé doporučované playlisty v aplikaci obsahují méně videí. 

 Záložka Pořady A-Z kopíruje záložku A-Z, kterou můžeme najít ve webové verzi 

iVysílání. Stejně jako na webu tak v rámci této záložky může uživatel procházet všechny 

dostupné pořady, které je možné seřadit podle počátečního písmene v jejích názvu. 

Zvolením konkrétního pořadu se uživatel dostane na minimalistickou verzi stránky tohoto 

pořadu, kde najde přehled dílů, případně bonusové materiály. V rámci stránky pořadu je 

také možné si okamžitě pořad bezplatně přehrát. S touto záložkou souvisí i ta následující - 

Dle žánru. Jedná se vlastně o rozdělení nabídky, jenž je na webu dostupná v rámci jedné 

záložky, ale v aplikaci se vyskytuje ve dvou oddělených. Na výběr jsou poté stejné žánry 

jako ve webové verzi, tedy Filmy, Seriály, Dokumenty, Sport, Hudba, Zábava, Děti a 
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mládež, Vzdělávání, Zpravodajství, Publicistika, Magazíny a Náboženské.  

 Čtvrtá záložka Dle data poté kopíruje svoji webovou předlohu, kterou v rámci 

služby iVysílání najdeme pod názvem Podle data. V této záložce uživatel najde aktuální 

televizní program České televize v interaktivním režimu. Stejně jako ve webové verzi je 

zde možné přehrávání již odvysílaných pořadů a uživatel má na výběr pořady ze všech 

kanálů České televize.  

 Aplikace iVysílání tedy kopíruje webovou verzi této VoD služby a nabízí uživateli 

několik možností, jak rychle vyhledat či zpřístupnit jím preferované pořady, jež poté může 

sledovat i mimo televizní obrazovku. Aplikace však dodává přenášení televizních obsahů 

mimo velké obrazovky i další rozměr - v pravém horním rohu se nachází tlačítko Živě, 

které je v aplikaci přístupné, ať už máte otevřenou jakoukoliv záložku, či zrovna 

procházíte stránku nějakého pořadu. Stisknutím tohoto tlačítka se otevře seznam všech 

šesti, respektive pěti právě vysílajících kanálů z nabídky České televize. Vybráním 

konkrétního programu je poté možné sledovat živý přenos lineárního televizního vysílání. 

Tím funguje aplikace iVysílání nejen jako VoD služba, která zpřístupňuje archiv České 

televize, ale také jako zprostředkovatel okamžitého přístupu k tradičnímu televiznímu 

vysílání, ať už vlastníte televizor, či nikoliv. V rámci funkce internetového vysílání si navíc 

uživatel může vybrat, zda chce z televizního lineárního vysílání sledovat klasický 

audiovizuální výstup, nebo zda si přeje přijímat pouze audiostopu. Díky tomu je možné 

poslouchat televizní zpravodajství či zrovna vysílaný pořad i jako podcast či jakousi 

obdobu rozhlasu. Nechybí zde ani možnost sledovat iVysílání extra, pokud je dostupné. 

5.1.3 Aplikace pro chytré televizory 

 Česká televize v současnosti nenabízí žádnou aplikaci pro chytré televizory.          

K tomu, aby bylo možné sledovat na obrazovkách televizorů i nelineární vysílání, je 

potřeba využít aplikace ČT Bod.  73

5.1.4 HbbTV 

 Aplikace HbbTV v rámci vysílání České televize nese název ČT Bod. Ze čtyř 

barevných tlačítek využívá aplikace České televize dvě - červené a zelené. 

 Viz kapitola 5.1.4.73
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 Červené tlačítko v případě této společnosti nabízí stejný obsah, ať už je aktivováno 

na jakémkoliv kanálu České televize. Na webu televize je červené tlačítko prezentováno 

jako přístupový bod do jakéhokoliv pořadu v iVysílání.  Přístup do iVysílání přes červené 74

tlačítko nabízí kompletní obsah této služby tak, jak ho můžeme najít i na webových 

stránkách. Je zde tedy přístupný archiv, v němž je možné vyhledávat dle názvu i data          

a přímo v rámci televizoru všechny dostupné pořady přehrát. Mimo iVysílání ovšem 

červené tlačítko nabízí i další možnosti. Jednou z nich je přístup do interaktivního 

televizního programu všech stanic České televize, ze kterého je možné zpětné přehrání již 

odvysílaných pořadů. Další možností je otevření předpovědi počasí, přidání informační 

lišty s přehledem zpráv, která se běžně zobrazuje pouze na kanálu ČT24, či spuštění 

teletextu nebo programu Panorama, jenž nabízí přehled kamer z celé republiky. Během 

května 2021 se v aplikaci ČT Bod nacházela i záložka věnovaná právě probíhajícímu 

mistrovství světa v hokeji. Tato záložka nabízela přehled zápasů, základních skupin nebo 

třeba statistik jednotlivých hráčů. Je tedy patrné, že Česká televize obohacuje aplikaci       

o záložky související s aktuálním děním, které by mohlo diváky zajímat. 

 Zelené tlačítko poté otevírá možnost sledování Online vysílání. Ačkoliv by se 

mohlo z názvu zdát, že se bude jednat o online přenos lineárního programu, není tomu tak. 

Jedná se o rozšíření nabídky televizního vysílání prostřednictvím služby iVysílání extra. 

Zatímco na webu je možné v rámci online přehrávače lineárního vysílání mezi oběma 

položkami libovolně přepínat, v případě sledování přenosu na televizní obrazovce je 

potřeba k tomuto výběru využít právě zeleného tlačítka. Položka nadepsaná „právě 

vysíláme” zde označuje primární program, který lze nalézt na televizní obrazovce. Druhá 

položka, opatřená štítkem „extra”, je poté její alternativa, kterou lze sledovat po spuštění 

funkce zeleného tlačítka. 

 Aplikace ČT Bod funguje jako rozšíření tradičního televizního vysílání, které 

přidává divákovi veliké množství interaktivních funkcí. Díky této aplikaci není vysílání 

České televize jen tradičním lineárním vysíláním, na něž je divák odkázán. Naopak si 

může vybrat libovolný pořad z nabídky archivu iVysílání či si případně zvolit alternativní 

 Vše o ČT: HBB TV - ČT bod. iVysílání [online]. [cit. 2021-5-30]. Dostupné z: https://74

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000042-vse-o-ct/bonus/24699-hbb-tv-ct-bod, čas 00:19
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vysílání na daném kanálu v podobě pořadů vysílaných online, které lze v programu nalézt 

pod označením „extra”. 

5.2 TV Nova 

 V případě televize Nova jsou dostupné dvě služby, přes které je možné zpřístupnit 

pořady nabízené touto stanicí v prostředí internetového prohlížeče. Jedná se o VoD službu 

Nova Plus a VoD službu Voyo.  

5.2.1 Nova Plus 

 Podobně jako v případě České televize můžeme vstup do této VoD služby najít na 

hlavní stránce v liště hned vedle loga televize. Tato lišta nabízí záložky Pořady A-Z, 

Zprávy, Castingy a soutěže, TV Program a Sledujte živě. Do služby Nova Plus nás poté 

zavedou záložky Pořady A-Z a Sledujte živě. První záložka umožňuje přístup do čistě VoD 

sekce této služby, které zároveň funguje i jako archiv. Druhá záložka pak zpřístupňuje 

online verzi lineárního televizního vysílání. Na rozdíl od webu České televize na webu 

Novy nefunguje záložka TV Program interaktivně. Je tedy možné tuto záložku využít        

k zobrazení aktuálního programu, nelze se z něj však dostat do služby Nova Plus.  

 Záložka Pořady A-Z, jak je již výše zmíněno, zavede uživatele do archivu, v němž 

je možné dohledat pořady, které televize nabízí ke zhlédnutí v rámci služby Nova Plus.     

V horní části je uživateli nabídnuto 16 pořadů v playlistu nazvaném Top pořady. Níže je 

poté možnost procházet všechny pořady obsažené v archivu, a to v abecedním pořadí. Zde 

najdeme celkem 46 pořadů . Mezi těmito pořady je možné nalézt starší seriály (například 75

Tele Tele), filmy (například Kameňák), televizní pořady, které televize stále vysílá 

(například Život ve hvězdách či Ulice), pořady, které byly zakoupeny v zahraničí (například 

Kobra 11), ale i zpravodajské relace (Televizní noviny).  

 U každého titulu je možné otevřít stránku daného pořadu, jež obsahuje dodatečné 

informace a některé další možnosti. Nabízené možnosti se liší v závislosti na tom, zda je 

pořad aktuálně vysílán, zda má více dílů a v jakém roce vznikl. Pokud je pořad zařazen do 

vysílacího programu, je tato informace obsažena i na jeho stránce. Uživatel tak může 

zjistit, kdy lze pořad sledovat v rámci lineárního vysílání - ať už na televizní obrazovce, či 

 Údaj platný k 26. dubnu 2021.75
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prostřednictvím funkce internetové televize, jež je ve službě Nova Plus obsažena. Pokud se 

jedná o pořad s více díly, tedy seriál, případně pravidelný magazín či zpravodajskou relaci, 

je možné na jejich stránce najít seznam dílů, z nichž některé je možné v rámci webu 

přehrát. Za pozornost stojí skutečnost, že u vybraných pořadů je nabídnuta možnost 

zhlédnutí nejnovějšího dílu ještě dříve, než dojde k jeho odvysílání v rámci klasického 

televizního vysílání. Například u pořadu Anatomie života tak lze nalézt u nejnovějšího dílu 

štítek Dříve než v TV a pod názvem dílu je poté odkaz Přehrát už teď na Voyo. Posledním 

faktorem, který má vliv na podobu stránky daného pořadu, je podle všeho doba, která 

uběhla od premiéry posledního odvysílaného dílu. Zatímco pořad Tele Tele (jehož poslední 

epizoda byla odvysílána v roce 2007 ) má na své stránce pouze přehled dílů, stránka 76

magazínu Koření (který se pravidelně vysílá od roku 2005 ) nabízí vedle přehledu dílů        77

i kategorii, v níž uživatelé naleznou i jednotlivé reportáže v pořadu obsažené a kategorii 

odkazující k soutěžím, které v rámci pořadu probíhají. Stránka pořadu Ordinace v růžové 

zahradě 2 poté nabízí i kategorii, v níž je možné najít seznam herců účinkujících v seriálu, 

a kategorii s bonusovými materiály - zde je možné nalézt rozhovory s herci či články         

o natáčení.  

 Funkce internetové televize v rámci služby Nova Plus je dostupná poté, co se 

uživatel zaregistruje. Sledování lineárního vysílání televizních stanic spadajících pod TV 

Nova v internetovém prostředí je v rámci služby Nova Plus bezplatné. Jak je zmíněno 

výše, přístup k této funkci umožňuje záložka Sledujte živě. Přes tu se uživatel dostane na 

stránku, která umožňuje sledování hlavního kanálu Nova a kanálů Nova Cinema, Nova 

Action, Nova 2 a Nova Gold. U každého ze zmíněných stanic je textově označen pořad, 

který se na dané stanici zrovna vysílá, v kolik začal, kdy bude končit a jak velká část z něj 

již uživateli/divákovi utekla.  

 Po zvolení kanálu může uživatel/divák sledovat živý přenos lineárního vysílání, 

kde nad přehráváním nemá žádnou kontrolu - není ani možné vracet se v přehrávání zpět,  

a pokud je přehrávaný pořad zastaven, při jeho opětovném spuštění se záznam vrátí na 

 Tele Tele. Postavy.cz [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://www.postavy.cz/svet/tele-tele/76

 Nova chystá exotický magazín Koření. iDnes.cz [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://77

www.idnes.cz/kultura/film-televize/nova-chysta-exoticky-magazin-
koreni.A050817_134456_zpr_kultura_gra
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aktuálně vysílaný obsah - není tedy možné v jednom momentě vysílání zastavit a po nějaké 

době ho ve stejném místě opět spustit. V případě internetového vysílání TV Nova se tak 

jedná čistě o přenesení lineárního televizního vysílání do webového prostředí - včetně 

reklam. Uživatel/divák tak nemá žádnou kontrolu nad tím, kdy a jaký pořad bude sledovat. 

 K využívání služby Nova Plus jakožto VoD archivu není nutná registrace, ačkoliv 

je v rámci služby možná. Nicméně druhá funkce, kterou služba nabízí - tedy funkce 

internetové televize přenášející lineární vysílání některých televizních kanálů spadajících 

pod TV Nova - je bez registrace nepřístupná. Neregistrovaní uživatelé tak mohou využívat 

jen část funkcí, jimiž je služba Nova Plus vybavena. 

 Sledování pořadů prostřednictvím služby Nova Plus je bezplatné, ale služba 

funguje na principu AVoD. Divák tak nemusí za sledování pořadů z archivu či online 

přenosu televizního vysílání platit, musí ovšem zhlédnout jistý počet reklam. Množství 

reklam před jednotlivými díly či pořady se pohybuje v rozmezí od dvou do čtyř reklamních 

spotů. Ačkoliv je na webu možnost registrace, uživatel v rámci služby Nova Plus nemá 

možnost zakoupit si předplatné a přetvořit tak službu na SVoD. 

5.2.2 Voyo 

 V rámci společnosti TV Nova na našem území funguje také VoD služba Voyo, jež 

je obdobou služeb, jako je Netflix či Amazon. Kromě původní produkce, která vznikla v 

rámci TV Nova, jsou zde nabízeny také zahraniční seriály a filmy. Historie této služby sahá 

do roku 2011  a za deset let existence Voyo se TV Nova pokusila rozšířit jeho popularitu  78

a dostupnost několika způsoby. K dostání byl například speciální set-top box Voyo Player, 

jenž umožňoval přeměnit starší televizory na chytré a k tomu nabízel přístup k této 

službě.  Dále byla vytvořena aplikace pro televizory, které již chytré jsou, díky níž bylo 79

možné sledovat nabídku této služby i na velkých obrazovkách těchto zařízení.  Po devět 80

 Voyo.cz: přešlapování nebo krok kupředu? Lupa.cz [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://78

www.lupa.cz/clanky/voyo-cz-preslapovani-nebo-krok-kupredu/

 VOYO Player. Mall.cz [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://www.mall.cz/multimedialni-centra/79

voyo-player

 Samsung spouští aplikaci VOYO.cz v televizorech Smart TV. AVmania [online]. [cit. 2021-4-26]. 80

Dostupné z: https://avmania.zive.cz/samsung-spousti-aplikaci-voyocz-v-televizorech-smart-tv
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let - až do začátku letošního roku - nabízelo Voyo i lineární kanál, na němž běžely filmy    

a pořady z nabídky této služby.  Kromě toho jsou na této službě dostupné i exkluzivní 81

obsahy, které jinde - ani na obrazovkách mateřské televize - nejsou   k vidění.  82

 Co je na službě z hlediska této práce nejzajímavější, je skutečnost, že TV Nova na 

ni umísťuje premiérové díly některých svých pořadů jeden týden před jejich premiérou       

v rámci lineárního vysílání.  Aby mohl uživatel sledovat pořady v rámci služby Voyo, je 83

potřeba, aby se zaregistroval a koupil si předplatné - jedná se tedy o službu typu SVoD. Je 

možné vyzkoušet si službu v okleštěné verzi na prvních sedm dní. V rámci zkušební verze 

může uživatel sledovat premiérové díly seriálů z produkce TV Nova dříve, než dojde           

k jejich odvysílání. Zároveň získá přístup k více než 2 500 filmům.  Oproti zkušební verzi 84

se ta předplacená liší tím, že divák navíc získává možnost sledovat přenosy exkluzivních 

sportovních obsahů, jako jsou zápasy NHL, NBA či závody v rámci MotoGP. Dalším 

rozdílem je, že zaregistrovaní uživatelé, kteří si již zakoupili předplatné, mohou v rámci 

této služby sledovat online přenos kanálů, které spadají pod TV Nova, případně její 

mateřskou společnost CME. V nabídce Voyo jsou totiž ke sledování stejné kanály jako v 

případě Nova Plus, nicméně uživatelé s předplatným mají možnost sledovat také Nova 

Sport 1, Nova Sport 2, Nova International a Markiza International. 

5.2.3 Aplikace pro chytrá zařízení 

 Jelikož televize Nova využívá dvou rozdílných služeb, jejichž kombinací je možné 

sledovat pořady vysílané na stanicích této společnosti, existují také dvě aplikace určené pro 

chytrá zařízení, které archivy obou služeb zpřístupňují i bez nutnosti navštívení webových 

 TV Nova po devíti letech vypnula lineární kanál Voyo, ztratil svůj význam. Český rozhlas [online]. [cit. 81

2021-4-26]. Dostupné z: https://digital.rozhlas.cz/tv-nova-po-deviti-letech-vypnula-linearni-kanal-voyo-
ztratil-svuj-vyznam-8442204

 Například: PFL míří na Voyo! Sledujte MMA ligu o jeden milion dolarů. TN.cz Sport [online]. [cit. 82

2021-4-26]. Dostupné z: https://sport.tn.nova.cz/clanek/nova-porce-mma-na-voyo-liga-pfl-o-1-milion-
dolaru.html

 Příklad umístění pořadu na Voyo týden před vysíláním: Nova vrací reality Utajený šéf, nejprve zahájí na 83

Voyo. MédiaGuru [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/04/nova-
vraci-reality-utajeny-sef-nejprve-zahaji-na-voyo/

 Registrace: Vyberte si a sledujte ihned. Voyo [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://voyo.nova.cz/84

registrace-premium
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stránek. 

Nova Plus 

 Mobilní aplikace služby Nova Plus je dostupná na zařízeních, která využívají 

operační systémy Android a iOS. Celá aplikace je rozdělena do čtyř záložek: Přehled, 

Hledat, TV živě a Profil. Z hlediska zaměření této práce jsou důležité tři první záložky, 

jelikož umožňují sledování televizních obsahů.  

 První záložka, tedy Přehled, funguje jako domovská stránka celé aplikace a de 

facto slouží jako hlavní záložka pro prohlížení archivu dostupných pořadů. V horní části 

této záložky se nachází jedno doporučené video, většinou se jedná o nějaký bonusový 

materiál k běžně vysílaným pořadům, jako je Ulice či Ordinace v růžové zahradě 2. Níže 

nalezneme kategorii Top pořady, v níž se nachází 7 ze 16 pořadů, které se v playlistu pod 

stejným názvem vyskytují i ve webové verzi této služby. Následuje kategorie Poslední 

díly, v níž se nachází osm pořadů, které byly nedávno odvysílány v rámci televizního 

vysílání a byly předány do archivu. Dále se zde nachází kategorie Ukázky, jejíž obsah tvoří 

upoutávky na epizody pořadů, které se budou v nadcházejících dnech vysílat. Poté 

následují tři kategorie, které jsou rozděleny podle žánru a nabízejí vybrané pořady, jež by 

mohly zaujmout uživatele, kteří se o tyto kategorie zajímají - konkrétně se jedná                

o kategorie Pořady pro děti, Zábavné pořady a Zpravodajství a publicistika. Poslední 

kategorií v této záložce jsou Další pořady, které nabízejí přehled devíti pořadů, jež byly do 

archivu v posledních hodinách přidány, je tedy možné je zpřístupnit. Po výběru 

jakéhokoliv videa z těchto kategorií je možné video okamžitě přehrát, ale stejně jako          

u webové verze je i v aplikaci třeba nejdříve zhlédnout reklamní spoty.  

 Kategorie Hledat umožňuje na základě vyhledávání klíčových slov (ať už z názvu, 

či jmen účinkujících) najít konkrétní pořad a otevřít jeho stránku, která kopíruje tu              

z webové verze, ovšem přenesenou a uzpůsobenou pro menší obrazovku.  

 Záložka TV živě poté přináší funkci internetové televize, jež je ve službě Nova Plus 

obsažena, i do mobilních zařízení. Stejně jako webová předloha nabízí verze v aplikaci pět 

totožných kanálů, které je po registraci možné sledovat online. Shodně jako verze pro 

internetové prohlížeče mobilní verze služby Nova Plus nabízí jak AVoD službu, tak službu 
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internetové televize.  

Voyo 

 Stejně jako Nova Plus má svoji aplikaci pro mobilní zařízení i služba Voyo. 

Podobně jako u její sesterské služby spadající pod TV Nova umožňuje tato aplikace přístup 

k plnohodnotnému archivu, který je ve Voyo obsažen. Celý rozsah této SVoD služby je zde 

tak zachován a s ním i rozsah služby internetové televize, jelikož aplikace nabízí stejný 

seznam televizních stanic, které je možné v jejím rámci sledovat, jako její webová verze. 

5.2.4 Aplikace pro chytré televizory 

 K dispozici ke stažení je pro chytré televize pouze aplikace Voyo, která nabídne 

uživatelům s předplatným přístup do této služby i na velké televizní obrazovce. Naopak 

videoarchiv Nova Plus vlastní aplikaci v současnosti nemá. K tomu, aby mohl divák na 

televizoru zpřístupnit jak Nova Plus, tak Voyo, je tedy potřebná aplikace pro Voyo              

a zároveň HbbTV, přes které je možné získat přístup do nabídky portálu Nova Plus. 

5.2.5 HbbTV 

 Ze čtyř barevných tlačítek patřících k HbbTV využívají televizní stanice ve skupině 

Nova pouze to červené. Na všech stanicích patřících do této skupiny uvede stisknutí 

červeného tlačítka stejnou nabídku o osmi položkách.  

 První položkou, kterou společnost Nova prostřednictvím červeného tlačítka nabízí, 

je záložka Pořady. Jedná se o vstup do archivu Nova Plus, jenž je přizpůsoben pro 

televizní obrazovku a nabízí stejnou obsahovou nabídku jako jeho webová verze - tedy 

nedávno vysílané díly jsou dostupné k přehrávání, u starších dílů, které se nacházejí ve 

službě Voyo, jsou k dispozici pouze krátké ukázky.  

 Další záložkou je Voyo - nejedná se ovšem o přístup do této služby, jak by se mohlo 

na první pohled zdát. Po otevření této záložky se uživatel dostane pouze na stránku, která 

slouží jako reklama této služby. Kromě krátkého popisu se na stránce nachází i QR kód, 

který může být načten chytrým telefonem a obsahuje odkaz na domovskou stránku služby 

Voyo. 

 Třetí položkou je záložka Program, kde uživatel nalezne přehled vysílaných pořadů 
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na všech stanicích společnosti Nova. Program je do jisté míry interaktivní - umožňuje 

vybrat zobrazovaný den a po zvolení konkrétního titulu je k dispozici krátký popis pořadu. 

 Jistou podobu mezi sebou sdílí položky Zprávy TN.cz a Sport. Obě nabízejí vstup 

na internetovou stránku, která je upravena pro televizní obrazovku, a obě nabízejí 

nejnovější články, které byly zveřejněny. Záložka Zprávy TN.cz nabízí přehled článků ze 

stejnojmenného webu. Články jsou rozděleny do několika kategorií, jako například 

Nejnovější zprávy či Videa. Nechybí zde ale ani kategorie Sport. Záložka Sport se poté 

oproti té v rámci Zpráv TN.cz liší v podstatě jen v tom, že články jsou zde rozděleny na 

konkrétní kategorie podle sportu, o kterém informují, jako je fotbal, hokej či basketbal.  

 Další položkou je Počasí. Tato záložka nabízí přehled předpovědi počasí pro 

jednotlivé kraje České republiky pro následující tři dny.  

 Jedna záložka je poté vyhrazena pro konkrétní pořad, kterým byl 30. května 2021 

dětský animovaný seriál Bakugan. Po otevření této záložky je možné procházet a přehrávat 

celé díly tohoto pořadu.  

 Poslední záložka nese prostý název O HbbTV a její jedinou náplní jsou informace    

o tom, jak služba HbbTV funguje a co lze v její nabídce v případě stanic společnosti TV 

Nova nalézt. 

 HbbTV tak v případě Novy funguje jako jakási doplňková nadstavba, která 

divákovi zpřístupňuje jisté bonusy a funkce, které v běžném vysílání nejsou dostupné. 

Překvapivá je absence možnosti spustit službu Voyo přímo v rámci této funkce, jelikož by 

poté HbbTV nabízelo platícím uživatelům velké rozšíření nabídky pořadů, jež lze v rámci 

stanic TV Nova sledovat. Vzhledem k omezenému počtu dílů, které jsou přístupné v rámci 

archivu Nova Plus, tak sice můžeme hovořit o narušení lineárního vysílacího modelu, 

nicméně nelineární vysílání této společnosti má v rámci HbbTV jen velmi omezenou 

nabídku. 

5.3 Televize Seznam 

 Televize Seznam je pevně provázaná s VoD službou Stream, v jejíž nabídce je 

dostupná řada pořadů, které se objevují v programu této stanice. Služba Stream je také 

dominantou webových stránek Televize Seznam, a to do takové míry, že je v podstatě nelze 
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oddělit. Web Televize Seznam prošel během psaní této práce úpravou, jejímž výsledkem je 

větší propojení se službou Stream. Samotné stránky této televize jsou odlišné od ostatních 

popisovaných webů. Jsou totiž koncipovány tak, aby primárně umožňovaly přístup do 

nabídky služby Stream, a televizní stanici jako takové je věnována menší pozornost. 

Televize Seznam využívá duální systém VoD služeb. Kromě služby Stream je na webu této 

televize dostupná také služba Archiv, která je spjatá s funkcí internetové televize a zároveň 

funguje jako krátkodobý archiv veškerého vysílaného obsahu. 

5.3.1 Stream 

 Zatímco ostatní weby popisované v této kapitole se věnují především prezentaci 

televizních společností, pod něž spadají, a VoD služby bývají přístupné prostřednictvím 

odkazů umístěných v lištách s hlavní nabídkou, v případě webu Televize Seznam je tomu 

právě naopak. Hlavní pozornost je v designu stránky věnována službě Stream a televizní 

stanice (včetně její online verze) je zde spíše okrajovou záležitostí. Ačkoliv se tedy 

doména jmenuje podle televizní stanice, jedná se spíše o stránku, jež nabízí přístup do 

služby Stream a která televizní stanici prezentuje jen jako jednu ze svých možností.  

 Na samém vrchu stránky nalezneme logo služby Stream, které je umístěné na levé 

straně a u něhož je umístěno výsuvné menu nabízející 12 záložek. Vedle něj se nachází 

vyhledávací pole, které urychluje přístup k pořadům, o něž má uživatel/divák zájem. Pod 

touto hlavní lištou bílé barvy se nachází další lišta, která nabízí 12 záložek identických        

s těmi, které je možné najít v nabídce zmíněného výsuvného menu. Konkrétně se jedná       

o záložky Zábava, Zpravodajství, Magazín, Rady a tipy, Sport, Seriály, Pohádky, 

Dokumenty, Filmy a Vše. Těchto deset záložek v sobě skrývá přehled žánrů, v nichž lze 

nalézt Seznamem nabízené pořady. Po vybrání daného žánru může uživatel procházet 

pořady, které se v této kategorii nacházejí, a okamžitě je sledovat. U pořadů s více díly 

vede odkaz z žánru na stránku daného pořadu, na níž je možné procházet dostupné díly. 

Záložka Vše poté uživatele zavede do ještě podrobnějšího přehledu žánrů, z nichž je možné 

pořady vybírat. Na rozdíl od iVysílání či Nova Plus zde nelze zobrazit pořady v abecedním 

pořadí ani v souvislém seznamu. Způsob procházení více připomíná VoD služby, jako je 

Netflix. Podobně jako u jiných VoD služeb Televize Seznam funguje jakožto AVoD, 

nicméně je možné pořídit si předplatné. Jedná se tedy o AVoD s možností transformace na 
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SVoD, díky kterému se lze vyhnout reklamám, které se přehrávají před pořady. Poslední 

dvě záložky v této liště jsou poté Odebírané a TV Živě. První zavede uživatele na seznam 

pořadů, u nichž si nastavil odběr. Druhá poté zpřístupňuje funkci internetové televize, které 

se budu podrobněji věnovat později. 

 Pod touto lištou se nachází velký banner, na kterém se střídá pět pořadů, na něž 

domovská stránka poutá. Pod tímto bannerem se nachází přehled šesti nejnovějších pořadů, 

níže následuje 15 kategorií, z nichž je možné vybrat si pořad, který chce uživatel sledovat. 

Jedná se o playlisty, z nichž některé jsou poskládány na základě sledovanosti (například 

kategorie Nejsledovanější videa), jiné obsahují epizody vybraných pořadů (například 

Nejlepší čeští dabéři), další se zabývají aktuálními událostmi (35. výročí výbuchu 

Černobylu), a konečně ty, jež v sobě zahrnují tematicky související pořady (Kauzy, které 

hýbou Českem, zde je možné nalézt díly pořadů Šťastné pondělí či Záhady) . Že se jedná   85

o playlisty, tomu nasvědčuje i skutečnost, že u každé kategorie se nachází tlačítko Přehrát 

vše, po jehož stisknutí se otevře okno přehrávače, vedle něhož je zobrazena fronta videí     

z dané kategorie a po skončení prvního videa automaticky následuje další v pořadí.  

5.3.2 Archiv 

 Kromě VoD archivu Televize Seznam nabízí na domovské stránce svého webu        

i živý přenos televizního vysílání. Funkce internetové televize se nachází pod ikonou TV 

Živě, která uživateli otevře stránku s oknem přehrávače služby Archiv, v němž běží živý 

stream televizního vysílání. Oproti klasickému televiznímu vysílání je zde ale jeden 

podstatný rozdíl - pod oknem přehrávače nalezneme název pořadu, který se podle 

programu právě vysílá. Čas, který je v programu vyhrazen začátku daného pořadu, slouží 

jako jakýsi záchytný bod, takže pokud divák zapne online přenos televizního vysílání poté, 

co již pořad začal, může díky tlačítku Přejít na začátek přenosu pustit daný pořad od první 

minuty. Zatímco online přenos vysílání tak kopíruje lineární vysílání, které lze naladit i na 

televizním přijímači, existuje zde možnost, jak jednu z charakteristik lineárního vysílání 

narušit - tedy vybrat si, kdy daný pořad začne. Tato možnost nicméně platí pouze do 

chvíle, než začne pořad další, a divák tak stále nemá možnost zvolit si, co bude televize 

vysílat. Jedná se tedy jen o jakousi rozšířenou formu klasického lineárního vysílání.          

 Takto byla stránka uspořádána k 25. dubnu 2021.85
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K tomu, aby si uživatel lineární vysílání přetvořil na zcela nelineární, ovšem slouží 

interaktivní televizní program, který lze nalézt vedle okna přehrávače. Ten zobrazuje 

programovou nabídku Televize Seznam pro aktuální týden. V rámci nabízeného týdne je 

také možné vrátit se v čase zpátky a přehrát si jakoukoliv položku v rámci již zmíněného 

přehrávače. Ať už chce uživatel spustit stream vysílání, nebo přehrát obsah z archivu, jedná 

se o stejný přehrávač jako ve zbytku webu, jenž se chová jako AVoD služba s možností 

transformace na SVoD. 

5.3.3 Aplikace pro chytrá zařízení 

 Obsahy vysílané na stanici Televize Seznam je možné zpřístupnit na mobilních 

zařízeních fungujících na systémech iOS a Android prostřednictvím aplikace Stream. 

Podobně jako u ostatních aplikací, které v této práci popisuji, se jedná o převedení webové 

verze VoD služby do mobilní aplikace. V této konkrétní aplikaci se nacházejí tři kategorie - 

Domů, Nabídka a Moje videa. 

 Kategorie Domů předkládá stejnou nabídku jako webové rozhraní domovské 

stránky Televize Seznam. Najdeme zde tedy totožné řazení playlistů i vybraných pořadů. 

Stejně jako ve webové verzi je na domovské stránce umístěno i tlačítko, které spustí online 

přenos televizního vysílání společně s interaktivním programem, jenž má zároveň funkci 

archivu. 

 Kategorie Nabídka pak v sobě skrývá přehled všech pořadů, které jsou v rámci 

aplikace TV Seznam dostupné k přehrání. Pořady jsou rozčleněny do třinácti kategorií 

stejně jako ve webové verzi. V rámci této kategorie je také možné konkrétní tituly 

vyhledávat. 

 Poslední kategorie, tedy Moje Videa, slouží jako přehled pro každého uživatele, kde 

jsou zobrazeny tři podkategorie videí. Jedná se o videa, která si uživatel označil                 

k pozdějšímu přehrání, o seznam pořadů, které odebírá, a o seznam videí, která si stáhl do 

interní paměti zařízení, aby je mohl zhlédnout bez internetového připojení. 

5.3.4 Aplikace pro chytré televizory 

 Na chytré televize je možné stáhnout aplikaci s názvem Televize Seznam, jenž po 
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svém otevření kopíruje rozhraní, které je zpřístupněno aplikací HbbTV.  86

5.3.5 HbbTV 

 V případě Seznam TV lze v rámci HbbTV použít jak červené, tak modré tlačítko. 

Červené tlačítko uživatele zavede do rozhraní, jež kopíruje webové stránky této televize, 

které jsou zde přizpůsobeny televizním obrazovkám. Oproti webové verzi jsou zde jen 

drobné rozdíly - stále je možné vyhledávat, procházet a přehrávat pořady, které jsou 

dostupné v rámci internetového archivu. Je zde kladen větší důraz na probíhající vysílání, 

než tomu je na samotném webu televize - v horní části obrazovky můžeme vidět, jaký 

pořad se právě na televizní stanici přehrává a jaký pořad bude následovat. 

 Praktickou funkci má poté modré tlačítko. Po jeho stisknutí se přehrávaný pořad 

spustí od svého začátku. Pokud tedy divák nestihne dojít k televizní obrazovce v čase, 

který je mu diktován povahou lineárního vysílání, může této funkce využít k tomu, aby si 

sám stanovil čas, ve kterém pořad bude začínat. Díky této funkci tak dochází k přiblížení 

možnostem přehrávání v rámci televizoru k těm, které uživatel zná z webu. 

 Televize Seznam využívá možností HbbTV čistě k narušení modelu lineárního 

vysílání. K tomu slouží červené tlačítko, které v rámci televizoru zpřístupňuje online 

archiv, díky němuž je možné na obrazovce televizoru přehrát plnou nabídku služby 

Stream. Za tímto účelem je částečně využito i modré tlačítko, díky kterému je možné 

přehrát právě vysílaný program stanice od začátku, a to kdykoliv během vysílání daného 

titulu. 

5.4 CNN Prima News 

 Společnost FTV Prima využívá pro přenesení své programové nabídky do online 

prostředí VoD služby iPrima. Ačkoliv společnost FTV Prima provozuje největší počet 

televizních stanic ze všech zkoumaných společností, je po boku České televize jedinou, 

která obsahy vysílané na těchto stanicích umísťuje do nabídky jediné VoD služby. 

5.4.1 iPrima 

 Do archivu této služby jsou přenášeny i pořady vysílané na stanici CNN Prima 

 Viz dále.86
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News. Jednotlivé pořady na webu televize CNN Prima News lze zpřístupnit třemi způsoby. 

Všechny tři se nacházejí v horní liště webové stránky, kterou najdeme v její vrchní části 

vedle loga televize. Jedná se o záložky Pořady, Vyhledávání a Živé vysílání. 

 Záložka Pořady uživatele zavede na stránku, kde je k dispozici kompletní přehled 

všech pořadů, které se na obrazovkách této televizní stanice objevují. V horní části se 

nachází nabídka tří vybraných pořadů, níže jsou poté seřazeny všechny dostupné tituly. 

Stránka nabízí možnost seřazení podle data nejnovějšího dílu, či podle abecedy. Po vybrání 

jednoho z titulů je uživatel přesměrován na stránku daného pořadu, kde může procházet 

odvysílané epizody, případně i samostatné reportáže obsažené v jednotlivých epizodách     

a bonusové materiály. Po vybrání konkrétní epizody či reportáže se otevře okno 

přehrávače, kde uživatel před vybraným obsahem musí zhlédnout reklamu. Přehrávání na 

stránkách CNN Prima News přes službu iPrima tedy funguje na principu AVoD. 

 V záložce Vyhledávání uživatel nalezne pole, do něhož může zadat klíčová slova či 

název pořadu, který chce zhlédnout. Po vyhledání se nejdříve zobrazí seznam článků, které 

se tématu věnují či čerpají z vyhledávaného pořadu. Až po článcích jsou zobrazeny 

výsledky v podobě seznamu videí z daného pořadu. Na základě řazení výsledků lze 

odvodit, že tato záložka je primárně zamýšlena pro vyhledávání článků, jež z jednotlivých 

pořadů web televize zpracovává.  

 Záložka Živé vysílání funguje jako odkaz do sekce webu, která primárně slouží 

přenosu televizního lineárního vysílání do online prostředí. Záložka je navržena jako 

interaktivní televizní program, jenž zároveň funguje i jako VoD služba. Ihned po otevření 

se začne načítat video s obsahem, který právě běží na televizní stanici, a to včetně 

reklamních sdělení. V programu je ale také možné jít zpět a přímo v něm přehrávat             

i pořady, jež se již vysílaly. Stránka sama je nastavena tak, že zobrazuje program pro 

aktuální den a nabízí odkazy s programy na další čtyři dny. Nicméně umožňuje i prohlížení 

programu zpětně, a to po dobu dvou předchozích týdnů. Starší televizní program zde již 

nelze zobrazit a jednotlivé pořady nejdou v rámci této záložky přehrát.  

 Dalším způsobem, jak vyhledat a přehrát pořady vysílané na této televizní stanici, 

je poté samostatná služba iPrima. Pořady vysílané na stanici CNN Prima News jsou v této 

službě dostupné prostřednictvím záložky TV Program. Zde uživatel nalezne interaktivní 
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televizní program všech televizních stanic spadajících pod společnost FTV Prima. Tento 

interaktivní program umožňuje i zpětné přehrávání pořadů, které se na těchto stanicích 

vysílaly. Nabídka zpětného přehrávání sahá tři měsíce zpátky, nicméně různé pořady je 

možné přehrávat po různě dlouhou dobu. Některé nelze přehrát ani ihned po vysílání, jiné 

jsou k dispozici po celou dobu tří měsíců. Služba iPrima nabízí i další záložku, jež s touto 

televizní stanicí souvisí, konkrétně se jedná o záložku CNN Prima News, nicméně jejím 

otevřením pouze dojde k přesměrování na samostatný web této stanice, což napovídá, že 

záměrem je, aby tato stanice mohla existovat jako samostatná jednotka, která má všechen 

svůj obsah soustředěný na jednom místě. Naznačuje to snahu zajistit, že obsah stanice 

CNN Prima News bude vždy pevně oddělen od obsahů zbylých stanic fungujících pod 

FTV Prima tak, aby byla vidět značka tohoto partnerského projektu s americkou CNN. 

Toto rozdělení má ale i své nevýhody. Ačkoliv služba iPrima nabízí možnost zakoupení 

předplatného, které podstatu služby změní z AVoD na SVoD, zdá se, že toto propojení 

nefunguje mezi službou iPrima a webem CNN Prima News. To znamená, že ani po 

zakoupení předplatného v rámci služby iPrima není možné sledovat obsah na webu CNN 

Prima News bez reklam. 

5.4.2 Aplikace pro chytrá zařízení 

 Vlastní aplikaci pro mobilní telefony a tablety televizní stanice Prima CNN News 

nemá, nicméně k jejím pořadům je možné získat přístup v rámci aplikace iPrima. V této 

aplikaci má CNN Prima News vyčleněnou vlastní sekci. Tu najdeme na domovské stránce 

aplikace, kde se v horní liště kromě jiných položek nachází i logo této televizní stanice       

a nápis Pořady. Po otevření této záložky pak aplikace zobrazí seznam jednotlivých pořadů, 

které se na této stanici vysílají. Seřadit je lze stejně jako na webové stránce, tedy buď podle 

data přidání posledního dílu, či podle abecedy. Po vybrání konkrétního pořadu se poté 

uživatel dostane na stránku tohoto pořadu, kde nalezne kompletní seznam vysílaných 

epizod, jež může seřadit od nejnovější či od nejstarší a následně přehrát. Nejstarší epizoda 

v kontextu této aplikace znamená, že se divákovi zobrazí epizoda odvysílaná před 30 dny. 

Po vypršení tohoto časového období již obsah není možné přehrát. Na rozdíl od webové 

verze tak nedochází k rozdělení této služby, kdy se obsah stanice CNN Prima News 

přehrává na oddělené části služby. Díky tomu je možné po zakoupení předplatného užívat 
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službu jako SVoD a sledovat pořady z produkce stanice CNN Prima News bez reklam. 

5.4.3 Aplikace pro chytré televizory 

 V současnosti není pro chytré televizory dostupná žádná aplikace od společnosti 

FTV Prima. 

5.4.4 HbbTV 

           Společnost FTV Prima využívá ze čtyř barevných tlačítek pouze to červené, pod 

kterým se ovšem ukrývá bohatá nabídka záložek. Tato paleta možností je dostupná na 

všech televizních stanicích, jež pod společnost spadají. Když tedy divák aktivuje aplikace 

HbbTV na kterékoliv z těchto stanic, vždy je mu dostupná totožná nabídka. 

 První a zásadní záložkou, kterou červené tlačítko u stanic FTV Prima nabízí, je 

aplikace iPrima. Díky tomu mají diváci prostřednictvím červeného tlačítka přístup do 

online archivu, jenž obsahuje a umožňuje přehrát všechny pořady, které vznikly v rámci 

skupiny Prima. Stanice Prima CNN News zde má vlastní kategorii nazvanou 

Zpravodajství, v níž je možné procházet a přehrávat pořady, které jsou v rámci této 

televizní stanice vysílány. Kromě toho má ale tato stanice vlastní záložku i v hlavní 

nabídce, jež se vyvolá stiskem červeného tlačítka. Z této záložky je poté možné přejít do 

živého vysílání (což urychluje přesun na tento kanál, pokud divák využívá HbbTV v rámci 

jiné stanice ze skupiny Prima), nabízí přehled pořadů vysílaných na této stanici (de facto se 

jedná o odkaz do kategorie tohoto kanálu v rámci aplikace iPrima, jak je popsáno výše)     

a zároveň jsou zde nabízeny tři pořady této stanice - Zprávy, Krimi Zprávy a Show Time. 

Všechny tři tyto záložky opět fungují jako odkaz do aplikace iPrima. Jedná se tedy stále      

o stejnou aplikaci a tyto záložky jsou jen jakási zkratka, jak se k žádanému obsahu dostat 

bez navigace napříč aplikací. 

 Jako odkazy do aplikace iPrima, které zrychlují zpřístupnění žádaných titulů, 

funguje i dalších pět záložek, které otevírají konkrétní kategorie v rámci této aplikace. 

Jedná se o záložky Filmy, Prima seriály, Romantika, Dokumenty a Pohádky. Poslední 

záložkou, která urychluje přístup do konkrétní kategorie v rámci iPrima, je Videopůjčovna.  

 Další záložkou, která souvisí s obsahem stanic fungujících v rámci společnosti FTV 

Prima, je TV Program, přes který se diváci dostanou k aktuálnímu televiznímu programu 
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těchto stanic. Jedná se pouze o jednoduchý televizní program, který nenabízí interaktivní 

funkce. 

 Následuje několik záložek, které nemají s televizním obsahem mnoho společného    

a jejichž funkce je spíše propagační. Jedná se o záložku playzone, jenž otevírá webovou 

stránku tohoto herního magazínu, kde si uživatel může přečíst recenze jednotlivých her      

a zhlédnout videa s herní tematikou. Dále se jedná o záložku Prima letáky. Ta zpřístupňuje 

přehled nabídky letáků obchodů, které se skupinou Prima spolupracují. Další takovou 

záložkou je Nabídka realit, která funguje jako odkaz na webovou stránku společnosti 

RealityMix, kde si diváci stanic fungujících pod hlavičkou společnosti FTV Prima mohou 

procházet nabídku realit. Poslední záložkou, jejímž účelem je propagace nějakého 

produktu, je pak O2 TV Sport na den, která za 99 korun nabízí možnost po 24 hodin 

využívat výhody této služby. 

 Poslední záložka v této obsáhlé nabídce je nazvána Hry a nabízí několik 

jednoduchých her, které lze hrát přímo v rámci televizoru za využití dálkového ovladače. 

Záložka nabízí tituly jako Tetris nebo Solitaire. 

 Aplikace HbbTV v rámci stanic společnosti FTV Prima tak nabízejí širokou paletu 

záložek, z nichž některé zpřístupňují obsáhlý videoarchiv, který umožňuje spustit na 

televizoru nelineární vysílání. Řada záložek poté nemá s televizním vysíláním nic 

společného a mají pouze charakter jakéhosi rozšíření. Důležité je také zmínit, že v případě 

stanice CNN Prima News je po zmáčknutí červeného tlačítka možné spustit právě běžící 

pořad od začátku, čímž dochází k částečnému narušení lineárního vysílání. 

6. Podíl vysílaného obsahu dostupného v nabídce VoD služeb 

 Jak jsem zmínil v předchozí kapitole, všechny čtyři zkoumané televizní společnosti 

umožňují sledování svého lineárního vysílání jak klasickou metodou (tedy na televizní 

obrazovce), tak i na internetu. Z hlediska adaptace televizních společností na principy 

nových médií je ovšem kromě této možnosti zajímavá i otázka, jak velký podíl 

odvysílaného obsahu je následně možné dohledat a zpřístupnit i ve zmíněných VoD 

službách. Tedy do jaké míry české televizní společnosti vycházejí divákům vstříc               

v možnosti sledování jejich obsahu v rámci nelineárního vysílání.  
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 Aby bylo možné tuto otázku zodpovědět, provedl jsem kvantitativní analýzu 

televizního programu hlavních stanic každé ze zkoumaných společností. V případě České 

televize jsem se zaměřil na kanál ČT1, u společnosti TV Nova se jedná o kanál Nova. 

Seznam.cz provozuje v tuto chvíli pouze jednu celoplošnou stanici, tedy Televizi Seznam. 

U společnosti FTV Prima jsem namísto hlavního kanálu, kterým je Prima TV, zkoumal 

program stanice CNN Prima News, jelikož se jedná o nejnovější celoplošnou stanici této 

společnosti na našem území. U každé z těchto čtyř televizních stanic jsem provedl analýzu 

programu v rámci jednoho týdne, konkrétně se jednalo o týden od pondělí 3. května do 

neděle 9. května 2021. Jednotlivé pořady obsažené v programovém schématu pro tento 

týden jsem rozdělil na několik kategorií. Toto dělení vychází z typu díla uvedeného             

v televizním programu u příslušného pořadu, případně z popisu daného titulu, který lze 

nalézt na stránce tohoto titulu v rámci jednotlivých VoD služeb. Zároveň v rámci této 

analýzy není směrodatný konkrétnější žánr, jako například komedie či drama, jelikož 

nepředpokládám, že by žánr daného díla hrál klíčovou roli v otázce umístění tohoto titulu 

do nabídky VoD služby po jeho odvysílání. Faktor, u něhož předpokládám, že na tento 

proces naopak vliv mít bude, je země původu daného titulu. A to kvůli autorským právům, 

kterým se v této kapitole věnuji také. Proto například u filmu rozlišuji kategorii Český film 

a Zahraniční film. Stejné dělení lze pak nalézt i u seriálů, kdy do kategorie Český seriál 

byly zařazeny pořady o více dílech, jež vznikly v české produkci, a které nereagují na 

aktuální dění či neobsahují reportáže. Naopak pořady s více díly ze zahraniční produkce 

jsem zařadil do kategorie Zahraniční seriál. Další kategorií, do které jsem pořady v rámci 

této práce dělil, bylo Zpravodajství a publicistika. Do ní jsem zařadil pravidelné 

zpravodajské relace, ale také diskusní pořady, které se věnují aktuálnímu dění (například 

Otázky Václava Moravce), či pořady, které se posledními událostmi zabývají v rámci 

reportáží (například pořad Střepiny). Některé shodné charakteristiky s předchozí kategorií 

nesou i dvě další, které jsem v rámci této práce rozlišil. Tou první je kategorie Talkshow, 

do níž jsem zařadil pořady, jež podobně jako diskusní pořady stojí na rozhovorech             

s hostem, nicméně se nevěnují konkrétním událostem, ale spíše hostům jako takovým (do 

této kategorie jsem zařadil například Všechnopárty). Druhou kategorií, jejíž obsah nese 

jistou podobu s kategorií Zpravodajství a publicistika je pak Magazín. Pořady, jež jsem do 

této kategorie zařadil, jsou sice také postaveny na reportážích, nicméně namísto 
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politických či ekonomických témat se věnují například veřejně známým osobnostem nebo 

volnočasovým tématům (proto sem byly zařazeny pořady jako Gejzír). Jednou                    

z posledních kategorií je Soutěžní pořad, do níž jsou zařazeny pořady z české produkce, 

jež stojí na souboji jednotlivců či týmů, které se snaží získat nějakou cenu (například Co 

na to Češi). Do této kategorie jsem ovšem zařadil i pořady související s losováním čísel 

loterie, jelikož se stále jedná o pořad, ve kterém jde o jistou výhru. Poslední dvě kategorie, 

které jsem pro účely této práce rozlišil, jsou Teleshopping, do níž spadají pořady 

prezentující produkty, a Náboženský pořad, do kterého jsem zařadil pořady, jejichž obsah 

je založený na náboženském učení. Následně jsem každý pořad, jenž se v daný týden          

v programu nacházel vícekrát, započítal pouze jednou (například zpravodajské relace), 

jelikož pokud bude jedno vydání umístěno do internetového archivu a zpřístupněno           

k zhlédnutí online, dá se očekávat, že jiné vydání stejného pořadu bude takto zpřístupněno 

také. Zároveň jsem do analýzy nezahrnul reprízy starších dílů vysílaných seriálů či reprízy 

diskusních pořadů. Zde jsem vycházel z předpokladu, že větší výpovědní hodnotu bude mít 

analýza toho, jak je v rámci online archivů zacházeno s nově odvysílanými pořady, spíše 

než jak je zacházeno s epizodami, které se poprvé vysílaly již dříve. Aby měla analýza 

větší výpovědní hodnotu o tom, jak funguje přenos odvysílaných pořadů do nabídky VoD 

služeb, zkoumal jsem dostupnost daných pořadů v rámci online archivů ve třech různých 

časových intervalech. Prvním zkoumaným úsekem byl den po odvysílání pořadu na 

televizních obrazovkách. Následně jsem dostupnost daného pořadu zkoumal týden po jeho 

vysílání. Konkrétně mám na mysli sedmý den po datu, pod kterým byl pořad v programu 

uveden. Například dostupnost pořadů vysílaných dne 3. května jsem tedy zkoumal 10. 

května. Posledním časovým úsekem byl měsíc po odvysílání pořadu v rámci televizního 

vysílání, konkrétně 30 dní od původního data vysílání. To znamená, že například 

dostupnost pořadů vysílaných 3. května jsem ověřoval 2. června. 

 Výsledky analýzy zároveň doplním o přehled dostupnosti vysílaných pořadů          

v nabídkách VoD služeb tak, jak je definují samotné televizní společnosti, jež jsou 

předmětem této analýzy. Jedná se o nastínění všech náležitostí, které musí daná televizní 

společnost splnit, aby mohla vysílaný obsah šířit i prostřednictvím online vysílání. 

 Dále také uvedu přehled variant, které jednotlivé televizní společnosti aplikují při 
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zpřístupňování vysílaných obsahů v nabídkách svých VoD služeb. Tyto varianty se liší       

u každé zkoumané společnosti a ilustrují, jak může být s vysílanými obsahy zacházeno.     

U všech čtyř televizních společností varianty umísťování vysílaného obsahu do online 

prostředí úzce souvisí s podmínkami distributorů, kteří dané společnosti prodávají licence 

na konkrétní pořad. Kromě licencí k daným titulům tyto varianty vycházejí také z toho, 

kolik VoD služeb daná televizní společnost využívá a jaké další záměry má s vysílaným 

obsahem (například zda ho plánuje reprízovat). 

6.1 Autorská práva a licence 

 Zda je pořad po vysílání zpřístupněn v nabídce VoD služby, která spadá pod 

televizní společnost, jenž pořad vysílala, závisí na několika faktorech, jako jsou podoby 

uzavřených smluv při koupi práv na vysílání daného pořadu. Z tohoto důvodu můžeme 

napříč všemi čtyřmi zkoumanými společnostmi pozorovat, že pořady z vlastní produkce 

dané společnosti mají tendenci být v nabídce VoD služeb dostupné déle než například 

zahraniční tituly. Pro poskytnutí uceleného přehledu o smluvních vztazích a z nich 

vycházející délky pobytu titulů v nabídkách VoD služeb v této podkapitole popíši, jak 

jednotlivé společnosti vysvětlují dostupnost konkrétních kategorií v nabídkách svých VoD 

služeb. 

 Česká televize na svém webu uvádí, že dostupnost jednotlivých titulů v nabídce 

služby iVysílání se odvíjí od souvisejících smluv a autorských práv.  Dále Česká televize 87

na svém webu uvádí následující: „Na internet můžeme umístit pouze ty pořady, u kterých 

jsou vyřešena všechna práva pro tento způsob užití a vlastní je Česká televize. Podle 

autorského zákona se totiž jedná o jiný způsob užití díla, než je TV vysílání.”  Toto 88

vysvětlení je v kontextu této práce zásadní. Vyplývá z něj, že umísťování vysílaných 

obsahů do nabídky VoD služeb se řídí autorským zákonem, který toto zacházení                 

s obsahem vnímá jako jiný způsob užití díla, než je vysílání těchto obsahů na televizních 

 FAQ - časté dotazy: Proč nejsou všechny pořady umístěny v archivu iVysílání? Česká televize [online]. 87

[cit. 2021-7-13]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/faq/vyhledavani/206/?searchForm-
expression=česká+televize+přepis+pořadů

 FAQ - časté dotazy: Proč nejsou všechny pořady umístěny v archivu iVysílání? Česká televize [online]. 88

[cit. 2021-7-13]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/faq/vyhledavani/206/?searchForm-
expression=česká+televize+přepis+pořadů
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obrazovkách. Tento text tak vysvětluje variantu, při jejíž aplikaci není vysílaný pořad         

v rámci nabídky iVysílání vůbec dostupný. Na stránkách České televize ovšem můžeme 

najít i vysvětlení existence dalších variant, které jsou uvedeny v následujících 

podkapitolách: „U některých pořadů máme k dispozici příslušná práva pro zpřístupnění na 

internetu po určitou dobu (týden, měsíc po odvysílání apod.), poté musí být odstraněné.”  89

Zde nacházíme vysvětlení existence variant, jež omezují dostupnost daných titulů              

v nabídce iVysílání jen na určitou dobu. Ve stejném textu je ovšem později zmíněna            

i poslední varianta, v rámci které jsou pořady dostupné i po uplynutí 30 dní od vysílání: 

„Většina pořadů – nově i některé premiérové seriály a dramatická tvorba (např. Vyprávěj, 

Ententýky, Ztracená brána atd.) – však ve videoarchivu zůstává trvale a lze je přehrát 

kdykoliv prostřednictvím webového rozhraní na www.ivysilani.cz.”  Z uvedených textů 90

vyplývá, že aplikace jednotlivých variant přímo souvisí s autorskými právy k daným 

titulům. 

 Co se týče dvojice VoD služeb, které spadají pod společnost TV Nova, je možné 

najít vysvětlující text pouze v případě služby Voyo. Nicméně právě díky společnému 

provozovateli lze předpokládat, že podmínky umísťování obsahu do nabídky těchto služeb 

na základě autorských práv si budou minimálně podobné. Videotéka Voyo na svém webu 

uvádí, že v nabídce této služby je možné najít „2500 filmů a seriálů, a to! včetně dosud 

neodvysílaných epizod vašich oblíbených pořadů z produkce TV Nova,”  a „kompletní 91

archiv produkce TV Nova.”  Z tohoto popisu vyplývá, že pořady v nabídce této služby 92

jsou především tituly z vlastní produkce TV Nova. Co se týká doby, po kterou jsou tyto 

tituly v nabídce služby dostupné, vysvětlení lze nalézt v jiném článku na webu této služby: 

„Tituly z vlastní produkce TV Nova jsou součástí TV archivu a jsou ke zhlédnutí 

 FAQ - časté dotazy: iVysílání: Lze stáhnou pořad z videoarchivu do PC? Česká televize [online]. [cit. 89

2021-7-13]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/faq/nova-media/31/

 FAQ - časté dotazy: iVysílání: Lze stáhnou pořad z videoarchivu do PC? Česká televize [online]. [cit. 90

2021-7-13]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/faq/nova-media/31/

 Jaké tituly jsou na Voyo k dispozici? Voyo [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné z: https://voyo.nova.cz/faq/91

12-jake-tituly-jsou-na-voyo-k-dispozici

 Jaké tituly jsou na Voyo k dispozici? Voyo [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné z: https://voyo.nova.cz/faq/92

12-jake-tituly-jsou-na-voyo-k-dispozici
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neomezeně. U licencovaných pořadů jako např.!MasterChef, SuperStar apod. se dostupnost 

liší licenční dobou. Stejně tak u filmů, dalších seriálů a sportovních záznamů se dostupnost 

liší dle podmínek distributorů.”  Podobně jako v případě České televize je zde vidět, že 93

doba setrvání licencovaných titulů v nabídce této služby je odvozena od autorských práv   

a konkrétních smluv, které jsou při akvizici těchto pořadů uzavírány. Jak ovšem vyplývá z 

mé analýzy, tvrzení, že pořady z produkce TV Nova jsou v archivu dostupné neomezeně, 

není vždy pravdivé, jak později ukážu. 

 Žádný doprovodný článek, který by specifikoval dostupnost jednotlivých titulů        

v nabídce VoD služeb spadajících pod společnost Seznam.cz, není k nalezení. Nicméně na 

rozdíl od ostatních televizních společností tyto vztahy mezi licencemi a dostupností 

jednotlivých titulů vyplynuly z provedené analýzy. Z ní vyplývá, že společnost Seznam.cz 

uzavírá smlouvy tak, aby všechny odvysílané pořady byly dostupné v Archivu i šest dní po 

jejich odvysílání. Následně jsou zbylé pořady dostupné jen v nabídce služby Stream, 

přičemž se vždy jedná o vlastní produkci společnosti Seznam.cz. 

 Poslední zkoumanou společností je FTV Prima a její VoD služba iPrima. Na webu 

této služby lze nalézt článek, který detailně popisuje, čím je ovlivněna dostupnost 

vysílaných pořadů v nabídce iPrima. Stejně jako v případě předešlých služeb vyplývá 

doba, po níž jsou pořady dostupné, z uzavřených smluv: „Dostupnost jednotlivých videí, tj. 

zejména filmů a epizod pořadů jak dramatických, tak ostatních (dokumentárních, 

zpravodajských, publicistických, zábavních, atp.)… se řídí licenčními podmínkami 

plynoucími ze smluv s poskytovateli těchto pořadů a filmů.”  Tento úryvek potvrzuje, že 94

všechny zkoumané VoD služby se musí řídit platnou legislativou, zejména pak autorským 

zákonem a podmínkami, jež jsou obsaženy v uzavíraných smlouvách. Dále jsou na webu 

služby iPrima definovány tři kategorie, do nichž lze pořady, které jsou v nabídce služby 

dostupné, rozdělit. První kategorií jsou Pořady z vlastní tvorby  definované jako pořady, 95

 Jak dlouho jsou tituly na Voyo k dispozici? Voyo [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné z: https://93

voyo.nova.cz/faq/15-jak-dlouho-jsou-tituly-na-voyo-k-dispozici

 Dostupnost videoobsahu na iPrima.cz. iPrima [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné                                       94

z: https://podpora.iprima.cz/hc/cs/articles/360019073000-Dostupnost-videoobsahu-na-iPrima-cz

 Dostupnost videoobsahu na iPrima.cz. iPrima [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné                                        95

z: https://podpora.iprima.cz/hc/cs/articles/360019073000-Dostupnost-videoobsahu-na-iPrima-cz
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jež „byly vyrobeny v produkci FTV Prima, a ta má pro tyto pořady neomezená práva a tyto 

pořady tedy můžete téměř vždy sledovat odkudkoliv a na platformě iPrima je najdete 

vždy.”  Pro tuto kategorii ovšem platí i výjimky omezující dobu dostupnosti pořadu v 96

nabídce VoD služby, z nichž jedna se týká i stanice CNN Prima News, které jsem se v 

analýze věnoval: „Pořad vznikl za použití materiálů třetích stran (např. agenturní 

zpravodajské reportáže); například některé pořady CNN Prima News.”  Pořady, které 97

jsou z vlastní produkce FTV Prima tak (až na některé výjimky) jsou dostupné v nabídce 

služby iPrima po neomezenou dobu stejně jako v případě předchozích VoD služeb. Druhou 

kategorií, jež je na webu služby definována, je pak nazvána Pořady akviziční - akvizice pro 

online archiv iPrima.  Jedná se o pořady, které byly zakoupeny zejména pro účely jejich 98

distribuce prostřednictvím online platforem spadajících pod FTV Prima, jejichž dostupnost 

bývá omezena na dobu 12 měsíců.  Poslední kategorie se nazývá Pořady akviziční - 99

akvizice pro TV vysílání  a zahrnuje pořady, jenž byly zakoupeny zejména pro účely 100

distribuce prostřednictvím televizního vysílání. Tyto pořady následně mohou být dostupné                   

i v nabídce služby iPrima, ovšem většinou po omezený časový úsek, který se pohybuje 

mezi 7 a 30 dny.   101

 Jak vyplývá z této podkapitoly, obsahy, jež si televizní společnosti produkují samy, 

jsou v nabídkách jejich VoD služeb dostupné nejdéle, často i po neomezeně dlouhou dobu. 

Naopak pořady, k nimž musí být zakoupena licence, se v nabídkách těchto služeb vyskytují 

po dobu omezenou, která často není delší než 30 dní. To ostatně potvrzují i výsledky 

 Dostupnost videoobsahu na iPrima.cz. iPrima [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné                                       96

z: https://podpora.iprima.cz/hc/cs/articles/360019073000-Dostupnost-videoobsahu-na-iPrima-cz

 Dostupnost videoobsahu na iPrima.cz. iPrima [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné                                       97

z: https://podpora.iprima.cz/hc/cs/articles/360019073000-Dostupnost-videoobsahu-na-iPrima-cz

 Dostupnost videoobsahu na iPrima.cz. iPrima [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné                                           98

z: https://podpora.iprima.cz/hc/cs/articles/360019073000-Dostupnost-videoobsahu-na-iPrima-cz

 Dostupnost videoobsahu na iPrima.cz. iPrima [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné                                       99

z: https://podpora.iprima.cz/hc/cs/articles/360019073000-Dostupnost-videoobsahu-na-iPrima-cz

 Dostupnost videoobsahu na iPrima.cz. iPrima [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné                                       100

z: https://podpora.iprima.cz/hc/cs/articles/360019073000-Dostupnost-videoobsahu-na-iPrima-cz

 Dostupnost videoobsahu na iPrima.cz. iPrima [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné                                         101

z: https://podpora.iprima.cz/hc/cs/articles/360019073000-Dostupnost-videoobsahu-na-iPrima-cz
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analýzy přenosu vysílaných pořadů do nabídek VoD služeb. 

6.2 ČT1 

 Jako první se v této podkapitole budu věnovat stanici ČT1, jež spadá do skupiny 

televizních kanálů, které jsou provozovány Českou televizí. Z rozboru dostupnosti pořadů 

odvysílaných na obrazovkách ČT1 v archivu služby iVysílání vyplynulo, že existuje           

v zásadě pět časových úseků, po které je možné tyto pořady v rámci služby přehrát. 

6.2.1 Přehled aplikovaných variant 

 První variantou je, že vysílaný pořad se do internetového přehrávače nedostane 

vůbec. Tato varianta stejně jako všechny ostatní silně souvisí s typem licence, který Česká 

televize pro pořad drží. V tomto případě společnost nevlastní práva pro distribuci pořadů 

online po jejich odvysílání jakožto součásti klasického televizního vysílání. V rámci této 

varianty ovšem existuje výjimka, která se týká například pořadu Branky, body, vteřiny        

a vzácně dalších, převážně sportovních pořadů. Výjimka zde znamená, že pořad je možné 

sledovat v rámci online přenosu vysílání na stránkách České televize, ovšem zpětně nejde 

přehrát z archivu. Uživatel ho tak musí sledovat živě, buďto na televizní obrazovce, nebo 

na internetu, jinak o obsah přijde. Druhou variantou je možnost přehrání daného pořadu až 

týden po vysílání. Ze získaných dat se zdá, že tato varianta bývá uplatňována na starší 

české filmy (například Obušku z pytle ven!) a seriály ze zahraniční produkce (například 

seriál Hercule Poirot). Právě u titulů ze zahraniční produkce může aplikace této varianty 

souviset se skutečností, že Česká televize má k dispozici pouze práva umožňující 

krátkodobé zpřístupnění těchto pořadů online. Třetí variantou je možnost zhlédnutí pořadu 

přes službu iVysílání po dobu 14 dnů od jeho uvedení a stejně jako varianta předchozí bývá 

jmenovaná užívána u titulů z české produkce, které jsou staršího data, případně u titulů ze 

zahraniční produkce.  Tato varianta je nejspíše časově omezena ze stejného důvodu jako ta 

předchozí. To znamená, že Česká televize nemůže pořady zpřístupnit na delší dobu, jelikož 

k tomuto účelu nedisponuje příslušnými právy. V případě čtvrté varianty jsou pořady ve 

službě České televize dostupné 30 dní poté, co se objeví na televizních obrazovkách. Užití 

této varianty napovídá, že je aplikována v případě pořadů, které mohou být v budoucnu 

reprízovány. V rámci analýzy byla tato varianta zaznamenána například u soutěžního 
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pořadu Kde domov můj? Poslední, tedy pátá varianta, pak znamená, že pořad je v rámci 

iVysílání dostupný již „navždy”. U těchto pořadů není oznámena žádná lhůta, po které by 

měly být z této služby odstraněny, a je tedy možné přehrávat je po neomezeně dlouhou 

dobu. Tato varianta bývá aplikována u pořadů z vlastní produkce České televize, u nichž 

společnost disponuje veškerými právy a u nichž se nepočítá s reprízou. Například u pořadů 

zpravodajských či publicistických byla tato varianta využita ve všech případech. 

6.2.2 Výsledky analýzy 

 Data vycházející z výzkumu dostupnosti vysílaných obsahů v rámci iVysílání jsou 

zobrazeny v tabulce č. 1 - Výsledky analýzy ČT1. Do žánru Český film jsem zařadil filmy z 

české produkce, jako je například Princ a večernice, který byl na obrazovkách ČT1 vysílán 

v sobotu 8. května. Do kategorie Český seriál jsem poté zařadil seriály z české či 

československé produkce, například Strážmistr Topinka či Boží mlýny. Žánr Zahraniční 

seriál poté vyplňují pořady s více díly, které jsou původem ze zahraniční produkce, jako je 

například seriál Zavolejte porodní sestřičky. Do kategorie Zpravodajství a publicistika 

jsem zařadil zpravodajské relace jako Události a diskusní pořady jako Otázky Václava 

Moravce. Pořady obsahující reportáže, které se nezabývají politickými otázkami, jako je 

Gejzír, jsem umístil do kategorie Magazín. Do žánru Soutěžní pořad jsem pak zařadil 

například AZ-kvíz či pořady související s losováním loterií společnosti Sazka. Pořady          

s hosty, které se nezabývají politikou či aktuálním děním, jako je například Všechnopárty, 

jsem umístil do kategorie Talkshow. Poslední definovaný žánr je Náboženský pořad, do 

kterého ze zkoumaného týdne spadá pouze jediné vysílání, konkrétně Sváteční slovo 

teologa Tomáše Čirže. 
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Tabulka 1: Výsledky analýzy ČT1 

 Z tabulky vyplývá, že v týdnu, který jsem vybral pro svoji analýzu, se na 

obrazovkách této stanice vysílalo 11 unikátních titulů spadajících do kategorie Český film. 

Následující den po vysílání těchto filmů jich bylo v rámci iVysílání možné přehrát šest, což 

představuje 54,5 % původně vysílaných titulů. Zdá se tedy, že k pěti původně vysílaným 

filmům nevlastnila Česká televize všechna potřebná práva, aby bylo možné je distribuovat 

i v rámci iVysílání. Po týdnu tento počet padá na tři, tedy na pouhých 27,8 %. Tento úbytek 

souvisí se skutečností, že část vysílaných filmů je staršího data výroby, tudíž je na ně 

aplikována druhá varianta určování doby, po kterou obsahy zůstávají v rámci iVysílání 

přístupné. S touto variantou souvisí i zpřístupnění konkrétních titulů online jen po 

omezený časový úsek. Po měsíci je možné zpřístupnit už jen dva tituly, což představuje 

18,2 % filmů, které se nacházely v televizním programu, jenž byl v rámci této analýzy 

zkoumán. Zdá se tedy, že k těmto dvěma titulům vlastní Česká televize dostatečná práva na 

to, aby mohly být dostupné dlouhodobě. 

 V tabulce následuje nejpočetnější kategorie Český seriál. Z 35 vysílaných pořadů 

jich následující den bylo možné v rámci služby iVysílání zhlédnout 23, tedy 65,7 %. To 

znamená, že pro 34,3 % vysílaných seriálů z české produkce nebyla zajištěna práva 

Žánr Počet pořadů  v 
programu

Počet pořadů 
dostupných ve 
službě iVysílání 
druhý den po 

vysílání

Počet pořadů 
dostupných ve 
službě iVysílání 

týden po vysílání

Počet pořadů 
dostupných ve 
službě iVysílání 

měsíc po vysílání

Český film 11 6 3 2

Český seriál 35 23 22 20

Zahraniční seriál 9 6 6 0

Zpravodajství a 
publicistika

13 13 13 13

Magazín 9 9 9 9

Soutěžní pořad 7 2 2 2

Talkshow 5 4 4 4

Náboženský 
pořad

1 1 1 1

Pořady celkem 90 64 60 51
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umožňující jejich zpřístupnění online. Týden od původního data vysílání tento počet klesl 

o jeden, tedy na 62,8 %. Po měsíci od původního dne vysílání bylo z tehdejších 35 pořadů 

možné v rámci iVysílání přehrát 20 titulů, k nimž televize vlastní dostatečná práva pro 

dlouhodobé zpřístupnění v nabídce iVysílání. Tento počet představuje 57,1 % z původního 

programu. 

 Třetí zkoumanou kategorií byl Zahraniční seriál. Ve sledovaném období kanál ČT1 

vysílal devět seriálů ze zahraniční produkce. Den po vysílání jich v nabídce iVysílání bylo 

dostupných šest, tedy 67 %. Na třetinu z nich byla tedy aplikována první varianta určování 

doby, po kterou je možné vysílané pořady přehrát. Na zbylé dvě třetiny byla aplikována 

varianta třetí, což je vidět na skutečnosti, že počet dostupných titulů byl po týdnu od 

vysílání stále stejný, nicméně po měsíci od vysílání již nebylo možné zhlédnout ani jeden     

z nich. Zatímco na první třetinu filmů tak nebyla zajištěna dostatečná práva pro jejich 

distribuci online, zbylé dvě třetiny bylo možné zpřístupnit alespoň na krátký časový úsek. 

 Druhá nejpočetnější kategorie, tedy Zpravodajství a publicistika, čítá v rámci 

vybraného programu 13 unikátních titulů. Z těchto pořadů byly všechny dostupné                

v databázi iVysílání k online přehrání po celou dobu sledování. Den, týden i měsíc po 

odvysílání všech zaznamenaných pořadů spadajících do této kategorie jich tak přes službu 

iVysílání bylo dostupno 100 %. Jak jsem už zmínil výše, na pořady spadající do této 

kategorie byla aplikována pátá varianta určující časový úsek, po který jsou pořady ve 

službě iVysílání dostupné. Stejná varianta byla poté aplikována i na pořady, které se 

nacházejí v kategorii Magazín, což naznačuje, že tato varianta je využívána hlavně              

u pořadů, jež mají nízkou reprízovou hodnotu. Pořady v obou kategoriích jsou originální 

produkcí České televize, tudíž tato společnost vlastní všechna potřebná práva pro jejich 

uchování v nabídce iVysílání. 

 Pořady, které jsem umístil do kategorie Soutěžní pořad, byly v programu 

zastoupeny celkem sedmi unikátními tituly. Pořady související se společností Sazka nejsou 

do nabídky iVysílání přenášeny vůbec. Je otázkou, zda pro to Česká televize nemá 

zajištěna dostatečná práva, či zda se nepředpokládá, že by byl o sledování těchto pořadů po 

vyhlášení výherních čísel zájem. I proto byly z této kategorie druhý den po vysílání 

dostupné jen dva tituly ze sedmi původně vysílaných, tedy 28,6 %. Toto zastoupení se        
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v rámci měřených časových úseků nadále neměnilo. Nicméně je třeba zmínit, že například 

pořad Kde domov můj? zůstává přístupný k přehrání v rámci iVysílání po dobu 30 dní. 

Vzhledem k tomu, jak jsem nastavil parametry tohoto rozboru, by již tento pořad nebyl 

dostupný, pokud bych dostupnost po měsíci zkoumal po 31 namísto 30 dnech. Zajímavé je, 

že uvedený pořad sice vzniká v produkci České televize, ale přesto na něj není aplikována 

pátá varianta, ačkoliv by se dalo očekávat, že k němu bude společnost vlastnit všechna 

potřebná práva. Nabízí se myšlenka, že je tak činěno proto, aby bylo možné vysílat reprízy 

tohoto pořadu bez toho, aby ho diváci měli v živé paměti. 

 Předposlední z kategorií v tabulce, do nichž jsem pořady z programu v rámci této 

analýzy rozdělil, je Talkshow. V programu pro vybraný týden jsem identifikoval pět 

pořadů, které jsem do této kategorie zařadil. Druhý den po jejich odvysílání bylo z těchto 

pěti titulů možné v rámci služby iVysílání přehrát čtyři, tedy 80 % z původně vysílaných. 

Tento počet se následně neměnil, tudíž týden i měsíc po původním datu vysílání bylo 

dostupné stále stejné množství pořadů. Z této statistiky je vidět, že zatímco k jednomu 

pořadu nebyla zajištěna práva dostačující ani k jeho další distribuci prostřednictvím online 

vysílání, u zbylých titulů Česká televize drží licenci na jejich dlouhodobé zpřístupnění       

v nabídce iVysílání. 

 Nejméně bylo vysíláno pořadů, které spadají do kategorie Náboženský pořad. 

Jednalo se pouze o pořad Sváteční slovo teologa Tomáše Čirže. Jak vyplývá z tabulky, na 

tento pořad byla aplikována pátá varianta dostupnosti obsahu v rámci služby iVysílání         

a tato kategorie tak i po měsíci od původního data vysílání držela 100% dostupnost. Z toho 

vyplývá, že společnost vlastní dostatečná práva pro dlouhodobou distribuci.  

 Celkově bylo do programu během sledovaného týdne zařazeno 90 unikátních 

pořadů. Den po vysílání bylo možné v rámci služby iVysílání sledovat 64 z nich, což 

představuje 71 %. Týden od původního data vysílání se počet snížil o čtyři tituly, tedy na 

66,7 %. Měsíc po odvysílání bylo možné sledovat v nabídce iVysílání 51 těchto pořadů, 

tedy 55,6 % z původně vysílaných pořadů. Z toho nejvyšší podíl měly kategorie 

Náboženský pořad, Zpravodajství a publicistika a Magazín se 100 %.  
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6.3 Nova 

 Během zkoumání toho, jak v případě společnosti TV Nova funguje zpřístupňování 

vysílaných obsahů v nabídce dvojice VoD služeb, které pod tuto společnost spadají, se 

ukázalo, že služby Nova Plus a Voyo fungují v propojeném duálním systému. 

6.3.1 Přehled aplikovaných variant 

 Duální systém se projevuje postupným přesunem jednotlivých titulů napříč 

nabídkou obou služeb. Většina pořadů je nejdříve dostupná v nabídce Nova Plus, aby po 

určitém časovém úseku byly přesunuty do nabídky Voyo. Jiné pořady jsou naopak 

dostupné v nabídce Voyo i bez tohoto mezikroku, jenž Nova Plus představuje. Zároveň, jak 

jsem popsal výše, dochází k zpřístupňování vybraných titulů v rámci služby Voyo týden 

před jejich vysíláním. Poslední uvedené variantě se v této části věnovat nebudu, jelikož zde 

rozebírám pouze dostupnost titulů následně po jejich odvysílání v rámci televizního 

programu. 

 Během analýzy televizního programu stanice Nova pro vybraný týden a následné 

dostupnosti pořadů obsažených v tomto programu v nabídce VoD služeb vyšlo najevo 

několik postupů, které jsou během procesu přesunování obsahů aplikovány. V rámci první 

varianty nejsou pořady po odvysílání dostupné v nabídce ani jedné z dvojice služeb (to se 

týká například pořadu Novashopping). K pořadům, na něž je tato varianta aplikována, 

nejspíš TV Nova nevlastní licenci umožňující jejich distribuci prostřednictvím VoD služeb. 

Otazník visí právě nad pořadem Novashopping. Ačkoliv má název společnosti přímo v 

názvu, což naznačuje, že k němu TV Nova vlastní potřebné licence, není tento pořad 

dostupný v nabídce ani jedné z VoD služeb, které pod tuto společnost spadají. Druhá 

varianta spočívá v tom, že vybrané pořady jsou zařazeny rovnou do nabídky Voyo 

okamžitě po jejich odvysílání (například u pořadu Výměna manželek). Tato varianta je 

aplikována na pořady, jež jsou na službě Voyo dostupné exkluzivně již týden před jejich 

premiérou v rámci televizního vysílání. Tento postup se jeví jako logický, jelikož se jedná 

o postup, který neumožňuje sledování populárních pořadů v rámci AVoD služby, kterou je 

Nova Plus, a zájemci o daný pořad tak musí zakoupit předplatné pro službu Voyo. Jelikož 

se jedná o pořady z vlastní produkce TV Nova, společnost k nim disponuje dostatečnými 
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právy na to, aby je mohla dlouhodobě distribuovat online. Tyto pořady tak v nabídce Voyo 

zůstávají trvale. Třetí varianta zahrnuje přechodný pobyt vysílaných pořadů na Nova Plus, 

než dojde k jejich přesunu na službu Voyo. K zpřístupnění odvysílaných pořadů na Nova 

Plus poté dochází většinou 24 hodin po vysílání. Ale například Televizní noviny jsou v 

rámci této služby dostupné už krátce poté, co přenos skončí. U pořadů, které jsou po 

vysílání umístěny do archivu Nova Plus, obecně platí, že k jejich přesunu na službu Voyo 

dochází zhruba týden po vysílání. V tomto procesu si lze povšimnout jistého dělení, kdy 

některé pořady jsou na Voyo přesunuty již sedmý den po jejich vysílání (například 

zpravodajské relace), zatímco zbytek je přesunut až na osmý den od původního data 

vysílání. U pořadů, na něž je poslední varianta aplikována, se liší licenční doba. To 

znamená, že některé z těchto pořadů jsou nadále v nabídce Voyo dostupné trvale (až na 

zpravodajské relace, k nimž sice TV Nova vlastní všechna potřebná práva, přesto jsou ale 

po jisté době z nabídky odstraňovány), jiné jsou zpřístupněny jen po omezený časový úsek. 

Výjimku v těchto variantách tvoří tituly, které jsou běžně dostupné v rámci Voyo a do 

televizního programu mohly být zahrnuty bez souvislosti s tímto faktem. 

6.3.2 Výsledky analýzy 

 Analýza, která se věnovala vysílaným pořadům na stanici Nova a jejich následné   

dostupnosti v nabídkách služeb Nova Plus a Voyo, ukázala data, jež jsou uvedena v tabulce 

č. 2: Výsledky analýzy Nova. Pro účely analýzy jsem jednotlivé pořady, které se nacházely 

v programu pro daný týden od 3. května, rozdělil do osmi kategorií. Jedná se o kategorie 

spojené s hranou tvorbou - Český film (do které spadá například snímek Dívka na koštěti), 

Český seriál (kam jsem zařadil pořady jako Ulice či reality show Výměna manželek), 

Zahraniční seriál (například Dr. House) a Zahraniční film, v němž jde o snímky jako 

Jurský svět: Zánik říše či Terminator Salvation. Zpravodajské relace, jako jsou Televizní 

noviny, a publicistické pořady, například Střepiny, byly zařazeny do kategorie 

Zpravodajství a publicistika. Skupinu Magazín pak v této tabulce představují pořady jako 

Život ve hvězdách či Koření. Poslední dvě kategorie mají každá po jednom pořadu, jedná 

se o Soutěžní pořad, kam spadají tituly Co na to Češi a o Teleshopping, v němž se nachází 

pořad Novashopping. 
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Tabulka 2: Výsledky analýzy Nova 

 U kategorie Český film byl den po vysílání zpřístupněn ve VoD službách 

provozovaných TV Nova jen jeden ze dvou titulů, které byly zahrnuty v programu během 

zkoumaného týdne. Tento film byl dostupný pouze v nabídce služby Voyo. Snímek zde byl 

dostupný i měsíc poté, co byl distribuován v rámci televizního vysílání. Kategorie si tak po 

celé sledované období udržela 50% podíl vysílaných titulů dostupných přes službu Voyo. 

Lze předpokládat, že pokud by TV Nova disponovala právy na distribuci všech vysílaných 

titulů prostřednictvím online vysílání, byly by tyto snímky zařazeny do nabídky služby 

Voyo. Proto se dá usuzovat, že tato práva získána nebyla. 

 U druhé kategorie, kterou je Český seriál, je možné sledovat třetí variantu 

umísťování pořadů na streamovací služby, jenž jsem popsal výše. Z deseti titulů bylo den 

po jejich odvysílání možné na službách TV Nova sledovat 100 % z nich. Jednotlivé tituly 

pak byly rozděleny mezi Nova plus (kde se jich nacházelo osm, tedy 80 %) a Voyo (kam 

byly umístěny zbylé dva, což představuje 20 % vysílaných pořadů). Týden po datu vysílání 

se poměr otočil a v rámci služby Nova Plus byly dostupné čtyři z vysílaných pořadů, 

zatímco v rámci služby Voyo tento poměr stoupl na 6. Poměr tedy byl 40 % vysílaných 

Žánr   Počet pořadů           
v programu

Počet pořadů 
dostupných ve 
službách Nova 

Plus a Voyo 
druhý den po 

vysílání

Počet pořadů 
dostupných ve 
službách Nova 

Plus a Voyo týden 
po vysílání

Počet pořadů 
dostupných ve 
službách Nova 

Plus a Voyo měsíc 
po vysílání

Český film 2 1 Voyo 1 Voyo 1 Voyo

Český seriál 10 8  Nova Plus, 2 
Voyo

4 Nova Plus, 6 
Voyo

9 Voyo

Zahraniční seriál 5 0 0 0

Zahraniční film 8 1 Voyo 1 Voyo 1 Voyo

Zpravodajství a 
publicistika

5 5  Nova Plus 5 Voyo 1 Voyo

Magazín 5 5 Nova Plus 5 Nova Plus 5 Voyo

Soutěžní pořad 1 1 Nova Plus 1 Nova Plus 1 Voyo

Teleshopping 1 0 0 0

Pořady celkem 37 19 Nova Plus, 4 
Voyo

10 Nova Plus, 13 
Voyo

18 Voyo
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pořadů v nabídce Nova plus a 60 % pořadů v nabídce Voyo. Měsíc od data vysílání bylo     

v rámci služby Voyo možné přehrát devět z desíti původně odvysílaných pořadů, tedy      

90 % (výjimku tvoří pořad Tescoma s chutí, jehož nově natáčené epizody již podle všeho 

na Voyo přidávány nejsou). Měsíc od vysílání pořadů spadajících do této kategorie tak již 

není možné přehrát ani jeden z nich prostřednictvím služby Nova Plus. Zde je tedy 

viditelná třetí varianta umísťování pořadů mezi tyto dvě služby, kde existují rozdíly mezi 

tím, kdy je který pořad přesunut z Nova Plus do archivu služby Voyo. Zároveň je zde vidět, 

že na obrazovkách stanice Nova byly během sledovaného týdne vysílány především české 

seriály z původní produkce TV Nova, k nimž společnost disponuje dostatečnými právy na 

to, aby je zpřístupnila online po delší časový úsek. 

 Zajímavá je tabulka v případě kategorie Zahraniční seriál. Ačkoliv pořady sem 

spadající tvoří podstatnou část odpoledního programu, nelze je zpětně zpřístupnit ani na 

jedné ze dvou VoD služeb, které tato televizní společnost provozuje. Výsledek pro obě 

služby je tak ve všech třech sledovaných časových úsecích 0 %, což ukazuje aplikaci první 

varianty. U pořadů obsažených v této kategorii tak zjevně byla zajištěna licence umožňující 

vysílání v rámci televize, ovšem nikoliv v rámci internetu. 

 U kategorie Zahraniční film lze sledovat podobné hodnoty, jako tomu bylo              

u Českého filmu. Ačkoliv je zde menší podíl titulů, které jsou dostupné v online službách 

(pouze jeden titul z osmi, tedy 12,5 %, který byl po celou zkoumanou dobu dostupný          

v nabídce služby Voyo), zdá se, že se jedná o náhodu, kdy titul je ve službě Voyo dostupný 

bez souvislosti s tím, že byl vysílán. Pokud by tomu tak bylo, lze předpokládat, že TV 

Nova k tomuto filmu dlouhodobě drží dostatečná práva pro distribuci jak prostřednictvím 

televizního vysílání, tak prostřednictvím online vysílání. 

 Třetí variantu přenosu vysílaných pořadů do online archivů, kterou jsem popsal 

výše, potvrzuje i výsledek z kategorie Zpravodajství a publicistika. Zatímco z pěti původně 

vysílaných pořadů, které do této kategorie spadají, jich druhý den bylo 100 % dostupno na 

portálu Nova Plus, týden po vysílání již bylo všech pět přesunuto na službu Voyo. 

Zajímavá je skutečnost, že měsíc od původního data vysílání zůstal z pěti titulů v archivu 

Voyo jen jeden, který bylo možné přehrát. To souvisí se skutečností, že zpravodajské relace 

jsou přesně týden po vysílání přesunuty právě do archivu služby Voyo, kde jsou ovšem 
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dostupné jen další týden, načež jsou z nabídky kompletně odstraněny. Jedinou výjimku v 

této kategorii tvoří pořad Střepiny, jehož jednotlivé epizody jsou z archivu odstraňovány až 

po pěti týdnech od vysílání. Měsíc od původního data vysílání je tak na webu Voyo možné 

přehrát jen 20 % pořadů z této kategorie. Nabízí se domněnka, že k odstraňování těchto 

pořadů po relativně krátké době dochází kvůli ztrátě relevance a nízkému zájmu o stará 

vydání zpravodajských a publicistických pořadů, a to i přesto, že se jedná o pořady z 

původní produkce této stanice, které by mohly být dostupné po dlouhý časový úsek. Slovy 

klasika, nic není staršího než včerejší noviny.  

 U kategorie Magazín můžeme opět vidět proces postupného přesouvání obsahů       

z jedné služby na druhou. Den i týden po vysílání je možné pět z pěti titulů přehrát v rámci 

služby Nova Plus, jež tak nabízí 100 % vysílaného obsahu, který je možné přehrát online. 

Jak jsem popsal výše, k přesunu těchto pořadů dochází během osmého dne od jejich 

vysílání. Vzhledem k tomu je měsíc po vysílání možné 100 % těchto pořadů zpřístupnit 

prostřednictvím služby Voyo, zatímco služba Nova Plus již tyto epizody nenabízí. Jedná se 

opět o pořady z vlastní produkce, k nimž společnost vlastní dostatečná práva na to, aby je 

mohla prostřednictvím služby Voyo nabízet dlouhodobě. 

 Do kategorie Soutěžní pořad z programu, který platil pro zkoumaný týden, spadá 

pouze pořad Co na to Češi. I na tento pořad je aplikována třetí varianta přenosu vysílaných 

obsahů do online archivů. Zároveň se jedná o pořad z produkce TV Nova, který tak může     

v rámci této varianty být v nabídce obou VoD služeb dostupný. Den po vysílání stejně jako 

měsíc po vysílání tak byl tento pořad dostupný na stránkách služby Nova Plus. Měsíc od 

data vysílání si pořad stále udržoval stoprocentní dostupnost online pouze s tím rozdílem, 

že došlo k jeho přesunu do nabídky služby Voyo. 

 Do kategorie Teleshopping spadá pouze titul Novashopping, který nebyl ani na 

jedné ze služeb dostupný po celou dobu měření. Jeho dostupnost v rámci VoD služeb je 

tedy 0 %. 

 Celkem bylo ze 37 unikátních titulů, které byly vysílány během sledovaného týdne, 

druhý den možné v rámci VoD služeb přehrát 23 z nich, tedy 62,2 %. Služba Nova Plus     

v nabídce měla 19 těchto titulů, služba Voyo pak čtyři. Nova Plus tak den po vysílání 

nabízela 82,6 % z dostupných pořadů, což představuje 51,4 % původně vysílaných titulů. 
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Služba Voyo měla v tuto dobu k dispozici menšinu, konkrétně 17,4 % dostupných pořadů, 

tedy 10,8 % z původně vysílaných. Poměr se otočil týden od původního data vysílání, kdy 

většinu již nabízela služba Voyo. Konkrétně se jednalo o 13 unikátních pořadů, v nabídce 

služby Nova Plus jich bylo dostupno 10. Celkový počet se tedy od předchozího časového 

úseku nezměnil, ale v nabídce služby Voyo bylo týden od vysílání dostupno 56,5 % 

pořadů, které byly umístěny do VoD služeb, což odpovídá 35,1 % pořadů, jež byly 

zařazeny do televizního programu. Zbylých 43,5 % pořadů, které byly přístupny již den po 

vysílání, byly v tuto chvíli dostupné v nabídce služby Nova Plus, což představuje 27 % 

unikátních titulů ze sledovaného období. Měsíc od vysílání již v nabídce služby Nova Plus 

nebylo možné nalézt ani jeden z vysílaných pořadů. Všechny pořady, které stále bylo 

možné nalézt v nabídce VoD služeb společnosti TV Nova, byly přemístěny do archivu 

služby Voyo, která tak měsíc po vysílání nabízí 100 % dostupných pořadů. Jedná se 

konkrétně o 18 titulů, což představuje 78 % z těch, které byly v jedné ze služeb dostupné    

v předchozích dvou časových úsecích, a 48,6 % ze všech původně vysílaných titulů. 

6.4 Televize Seznam 

 Z rozboru, jenž je předmětem této kapitoly, vyplynulo, že obsahy vysílané na 

stanici Televize Seznam prochází během svého přesunu do online prostředí přes dvě 

oddělené VoD služby. Jedná se tak o podobný duální systém jako v případě TV Nova. 

6.4.1 Přehled aplikovaných variant 

 Z analýzy přenosu pořadů, které byly vysílány během sledovaného týdne, do online 

archivu, z nějž by je bylo možné následně přehrát, vyplynul poměrně jednoduchý proces, 

jaký Televize Seznam využívá. Ten spočívá v tom, že druhý den po vysílání je v nabídce 

služby Archiv dostupný kompletní záznam celého vysílání z předchozího dne. Archiv sahá 

šest dní zpátky, po uplynutí této doby je již nemožné záznam vysílání zpřístupnit. Z toho 

vyplývá, že společnost Seznam.cz zakupuje takové licence, které umožňují distribuci 

pořadů jak prostřednictvím televizního vysílání, tak prostřednictvím online vysílání. 

Pořady, které jsou originální produkcí VoD služby Stream, je možné v archivu této služby 

dohledat a přehrát i po odstranění záznamu televizního vysílání. Jelikož se navíc jedná        

o vlastní produkci této společnosti, pořady jsou dostupné dlouhodobě. Z toho vycházejí 
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dvě varianty, které lze na vysílané pořady aplikovat: v rámci té první jsou sice pořady 

dostupné den po vysílání, po týdnu již ale není možné je v rámci archivu zpřístupnit. 

Druhou variantu pak lze aplikovat na pořady, které jsou i po uplynutí této doby dostupné     

v archivu služby Stream. 

6.4.2 Výsledky analýzy 

 Výsledky analýzy přenosu vysílaných obsahů do nabídky VoD služeb spadajících 

pod společnost Seznam.cz zobrazuje tabulka č. 3: Výsledky analýzy Televize Seznam. 

Pořady, které byly zahrnuty do programu vysílání během zkoumaného týdne, jsem rozdělil 

do pěti kategorií. Kategorie Český film zahrnuje tituly jako Causa králík. Kategorie Český 

seriál poté zahrnuje převážně pořady z produkce Stream, jako jsou Busny či Ušák 

Jaromíra Bosáka. Zdaleka nejpočetnější kategorií byla v případě této televizní stanice ta, 

která pod názvem Zahraniční seriál zahrnovala vícedílné pořady přejaté ze zahraničních 

produkcí (například Půlhodinka vaření). Snímky, které byly rovněž převzaty ze zahraničí, 

byly zařazeny do skupiny Zahraniční film. Poslední kategorie Zpravodajství a publicistika 

v sobě zahrnuje zpravodajský pořad Večerní zprávy. 

Tabulka 3: Výsledky analýzy Televize Seznam 

 Jak jsem již uvedl výše, princip, na kterém funguje přenos pořadů vysílaných 

Televizí Seznam do internetového prostředí, je jednotný pro všechny tituly, alespoň co se 

týče dostupnosti těchto obsahů den po vysílání. Z toho vyplývá, že den po vysílání je         

v nabídce služby Archiv možnost přehrát 100 % vysílaných pořadů. Rozdíly tedy 

Žánr Počet pořadů           
v programu

Počet pořadů 
dostupných              

v archivu Televize 
Seznam druhý 
den po vysílání

Počet pořadů 
dostupných              

v archivu Stream 
týden po vysílání

Počet pořadů 
dostupných               

v archivu Stream 
měsíc po vysílání

Český film 3 3 0 0

Český seriál 13 13 12 12

Zahraniční seriál 29 29 0 0

Zahraniční film 3 3 0 0

Zpravodajství a 
publicistika

1 1 1 1

Pořady celkem 49 49 13 13
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přicházejí až při druhém zkoumaném časovém úseku, kterým je týden od původního data 

vysílání. Zde kategorie Český film, Zahraniční seriál a Zahraniční film padají na 0 %. To 

se může zdát překvapivé zejména u kategorie Zahraniční seriál, která za sledované období 

čítá 29 unikátních titulů. Tento propad vychází ze skutečnosti, že pořady, jež je i týden po 

odvysílání možné přehrát na webových stránkách televize, jsou součástí nabídky služby 

Stream. Ta má ve své nabídce jen původní produkci. Zahraniční seriály, které jsou k vidění 

na obrazovkách televize, tak v rámci této služby najít nelze.  

 Podstatně lépe si proto vede kategorie Český seriál, jejíž obsah je tvořen primárně 

pořady, které vznikají právě v produkci služby Stream. Díky tomu je možné týden i měsíc 

po odvysílání dohledat 12 z 13 původně vysílaných pořadů, což představuje 92 %. Jediným 

titulem, který se již v nabídce služby Stream nevyskytoval, byl seriál Přijela pouť. Zdá se 

tedy, že v tomto případě Televize Seznam vlastnila jen taková práva, která umožňovala 

krátkodobou distribuci tohoto titulu online. Další možností pak je, že společnost sice 

disponuje dostatečnými právy pro dlouhodobější online distribuci tohoto titulu, ale 

preferuje skládat nabídku své VoD služby jen z pořadů z vlastní produkce. 

 Druhá kategorie, jejíž obsah lze po týdnu od vysílání v archivu služby Stream 

dohledat, je Zpravodajství a publicistika. Protože jediný pořad obsažený v této kategorii, 

tedy Večerní zprávy, je v archivu služby Stream dostupný, má tato kategorie i měsíc po 

odvysílání 100% podíl pořadů, které lze v rámci této služby přehrát. 

 Celkově bylo během sledovaného týdne na stanici Televize Seznam vysíláno 49 

unikátních pořadů. Vzhledem k tomu, jak je koncipován Archiv, jenž se nachází na 

webových stránkách této televize, bylo druhý den dostupných všech 49 pořadů k přehrání 

online, tedy 100 % z původně vysílaných. V následně sledovaném časovém úseku byly 

dostupné jen pořady, na které byla aplikována druhá varianta přenášení vysílaných obsahů 

do nabídky online archivů. Jednalo se o 13 titulů, které byly k dispozici prostřednictvím 

služby Stream. Tento počet představuje 26,5 % z původně vysílaných pořadů. Stejný počet 

byl dostupný i měsíc od původního data vysílání. 

6.5 CNN Prima News 

 Poslední televizní stanicí, které se tato analýza věnovala, je CNN Prima News. Ta 
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využívá jen jedné služby, do níž jsou obsahy vysílané na této stanici přenášeny. V tomto 

ohledu je tak postup společnosti FTV Prima podobný tomu, který používá Česká televize. 

6.5.1 Aplikované varianty 

 Jak jsem již popsal v předchozí kapitole, služba, kterou stanice CNN Prima News 

využívá k zpřístupnění svých pořadů online, je součástí VoD služby iPrima. Ta je 

využívána všemi televizními stanicemi, které spadají pod společnost FTV Prima. 

Interaktivní program, který lze nalézt na webu CNN Prima News a který také slouží jako 

VoD služba, sahá pouze po začátek aktuálního vysílacího dne, a je tak v rámci tohoto 

výzkumu irelevantní. Pro přístup k pořadům, které byly na této stanici vysílány, a pro 

jejich přehrání v rámci webového prohlížeče je tedy nutné buďto využít funkce 

interaktivního programu služby iPrima, nebo navštívit stránku konkrétního pořadu na webu 

CNN Prima News. Oba způsoby uživatele zavedou do nabídky služby iPrima, ve které jsou 

pořady vysílané na stanici CNN Prima News archivovány. Nicméně interaktivní program 

se zdá být přesnější, co se dostupných pořadů týče. Například u pořadu Nový den vede 

odkaz z tohoto programu do přehrávače, kde je možné sledovat celý díl pořadu. Naopak 

video dostupné na stránce pořadu na webu televize nabízí uživateli pouze zkrácenou verzi. 

Z analýzy přenosu těchto pořadů do archivu služby iPrima je patrné, že tento proces je 

poměrně jednotný napříč kategoriemi, do kterých jsem pořady rozdělil. Po týdnu od 

prvního data vysílání bylo dostupných 97,5 % všech odvysílaných pořadů a k většímu 

poklesu došlo až u měření dostupnosti jednotlivých titulů po jednom měsíci od jejich 

odvysílání. To nasvědčuje tomu, že FTV Prima se snaží co největší část svého programu 

zpřístupnit i online a přizpůsobuje tomu i nákupy licencí.  

 Oproti ostatním televizním stanicím, kterým se v této kapitole věnuji, má CNN 

Prima News nejmenší počet kategorií, do kterých jsem pořady rozdělil. To vyplývá 

především ze skutečnosti, že stanice se obsahově zaměřuje na zpravodajství a publicistiku. 

Proto lze v programu nalézt násobně větší počet pořadů s tímto zaměřením, než je tomu      

u ostatních stanic. V týdnu, který jsem pro účely této práce sledoval, vysílala stanice CNN 

Prima News 27 unikátních zpravodajských či publicistických titulů. Mezi desátou              

a osmnáctou hodinou je v programu alespoň jedna zpravodajská relace každou hodinu. 

Ačkoliv se jednotlivé relace mohou obsahově velmi blížit, stále se jedná o oddělené 
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zpravodajské pořady, které jsou vysílány živě. Proto jsem každý z nich započítal jako 

unikátní pořad, což přispělo k výslednému číslu, které je oproti ostatním televizním 

stanicím vysoké (pro srovnání, ve sledovaném týdnu nabídla ČT1 48 %, Nova 18,5 %         

a Televize Seznam 3,7 % zpravodajských a publicistických pořadů, co CNN Prima News).  

 U stanice CNN Prima News tak lze ve sledovaném časovém období odlišit dvě 

varianty, které souvisí s tím, jak dlouho je daný titul dostupný v nabídce služby iPrima. Z 

analýzy vyplývá, že všechny pořady vysílané během sledovaného týdne byly následně 

dostupné v archivu služby iPrima. Rozdíl mezi oběma variantami se nachází mezi týdnem 

od vysílání a měsícem od vysílání. V rámci první varianty jsou pořady dostupné týden od 

původního data vysílání, dále již ne. Tato varianta se týká především pořadů, které jsou ze 

zahraniční produkce. Na pořady, které jsou v nabídce služby iPrima dostupné déle, je pak 

aplikována druhá varianta, v jejímž rámci je možné tyto tituly zhlédnout i měsíc od 

vysílání. Sem spadají hlavně pořady, které jsou původní produkcí této televizní stanice, 

jako jsou například pořady zpravodajské a publicistické. 

6.5.2 Výsledky analýzy 

 Hodnoty vycházející z výzkumu přenosu sledovaného programu do online archivu 

jsou zobrazeny v tabulce 4: Výsledky analýzy CNN Prima News. Celkově se v ní 

nacházejí čtyři kategorie. Podobně jako u ostatních televizních stanic byly do kategorie 

Zahraniční seriál byly zahrnuty pořady s více díly, které jsou převzaty od zahraničních 

produkcí. Pořady spadající do kategorie Zpravodajství a publicistika byly definovány         

o dva odstavce výše. Kromě zpravodajských relací do této kategorie spadají i pořady jako 

360" Pavlíny Wolfové. Do kategorie Magazín jsem zařadil například pořad Autosalon.       

V poslední kategorii, tedy Talkshow, se nacházejí pravidelné pořady jako KB Interview 

nebo speciály, které byly během sledovaného týdne vysílány, například Speciál Jiřina 

Bohdalová 90. 
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Tabulka 4: Výsledky analýzy CNN Prima News 

 Z kategorie Zahraniční seriál bylo den po odvysílání možné prostřednictvím služby 

iPrima zhlédnout osm z osmi vysílaných pořadů, tedy 100 %. Tento počet zůstal stejný       

i týden od původního data vysílání. Měsíc od původního data vysílání pořadů, které do této 

kategorie spadají, již bylo možné zhlédnout pouze dva tituly, celkový počet pořadů 

dostupných ve službě iPrima tedy klesl na 25 %. Jelikož se jedná o pořady ze zahraniční 

produkce, lze očekávat, že FTV Prima disponovala u těchto pořadů právy, které jí 

umožňovaly distribuci online jen po krátký časový úsek. 

 Kategorie Zpravodajství a publicistika je, jak již je zmíněno výše, nejpočetnější 

kategorií v rámci analýzy této televizní stanice. Přesto si den od původního data vysílání 

stejně jako měsíc od tohoto data držela ve sledovaném týdnu poměr 100 % vysílaných 

pořadů, které bylo možné zpřístupnit online. Pokles v rámci této kategorie přišel až měsíc 

od původního data vysílání, a to na 22 titulů. Měsíc od původního data vysílání tak bylo 

možné ve službě iPrima zhlédnout 81,5 % pořadů, které spadaly do této kategorie. Tato 

kategorie je tradičně tvořena pořady z vlastní produkce, jež je díky tomu možné ponechat 

zpřístupněné online po dlouhou dobu. Přesto je konečné číslo poněkud nízké. To může 

souviset s limitací zmíněnou v kapitole 6.1, která spočívá v tom, že pořady vysílané na této 

stanici mohou obsahovat agenturní zpravodajské reportáže, kvůli kterým není možné celý 

pořad nabízet tak dlouho jako ty, jež tyto reportáže neobsahují. 

 Třetí kategorie, tedy Magazín, si podobně jako předchozí kategorie, udržela po dva 

první zkoumané časové úseky 100% dostupnost vysílaných titulů v rámci služby iPrima. 

Žánr Počet pořadů           
v programu

Počet pořadů 
dostupných              

v nabídce služby 
iPrima druhý den 

po vysílání

Počet pořadů 
dostupných               

v nabídce služby 
iPrima týden po 

vysílání

Počet pořadů 
dostupných               

v nabídce služby 
iPrima měsíc po 

vysílání

Zahraniční seriál 8 8 8 2

Zpravodajství           
a publicistika

27 27 27 22

Magazín 2 2 2 1

Talkshow 3 3 3 3

Pořady celkem 40 40 40 28
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Stejně jako u předchozí kategorie došlo k poklesu až měsíc po původním datu vysílání, kdy 

jeden ze dvou titulů, které do této kategorie spadají, již dostupný nebyl. Celková 

dostupnost pořadů patřících do této kategorie v nabídce služby iPrima tak spadla na 50 %. 

 Poslední z kategorií, do nichž jsem pořady této stanice, které se objevily                  

v programu během sledovaného týdne, rozdělil, je kategorie Talkshow. Jako jediná ze 

sledovaných kategorií byla plně dostupná v rámci služby iPrima po celé pozorované 

období. Všechny tři tituly byly i po měsíci dostupné ke zhlédnutí a konečný poměr 

odvysílaných pořadů a těch dostupných k zhlédnutí online je tedy 100 %. 

 Celkově bylo ve sledovaném období v programu obsaženo 40 unikátních pořadů. 

Jak den po vysílání, tak týden od původního data vysílání bylo možné v nabídce služby 

iPrima sledovat všech 40 z nich, tedy 100 %. Změna nastala až po měsíci, kdy ubylo 12 

titulů a ve službě iPrima bylo možné přehrát 28 pořadů, což představuje 70 % původně 

vysílaných titulů. 

6.6 Komparace 

 Jak je z rozborů přístupů jednotlivých televizních společností patrné, každá z nich 

postupuje při distribuci vysílaných obsahů prostřednictvím VoD služeb odlišným 

způsobem. Nelze tak určit jednotný postup, který by bylo možné aplikovat na všechny 

zkoumané společnosti. Stejně tak se liší počet pořadů, které byly během zkoumaného 

týdne vysílány a následně zpřístupněny prostřednictvím služeb obsahujících nabídku 

zkoumaných televizních společností. V této části proto porovnám jednotlivé přístupy všech 

zkoumaných stanic, které byly aplikovány na obsahy na nich vysílaných. Následně 

porovnám procentuální zastoupení jednotlivých vysílaných obsahů v nabídce služeb, které 

tyto televizní společnosti provozují. Výsledkem těchto srovnání bude přehled 

převládajících postupů při zpřístupňování odvysílaných pořadů do online prostředí              

i procentuální znázornění toho, jak velkou část televizního programu jednotlivých stanic 

lze následně složit v nelineární podobě. 

6.6.1 Varianty umísťování vysílaných obsahů do nabídek VoD služeb 

 V hledání sdílených charakteristik napříč přístupy všech čtyř zkoumaných 

televizních společností je dobré začít hned od začátku. Hledání sdílených charakteristik je 
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možné díky skutečnosti, že v samotném počátku je proces aplikovaný těmito společnostmi 

jednotný. Tento proces spočívá v umístění obsahů do nabídky VoD služby po jejich 

odvysílání (s výjimkou několika titulů vysílaných na stanici Nova), což umožňuje následné 

zpřístupnění celého vysílaného programu, případně jeho jednotlivých částí. Ve všech těchto 

službách jsou jednotlivé tituly uloženy samostatně, což znamená, že je možné lineární 

televizní program (někdy zcela) poskládat v podobě programu nelineárního i několik týdnů 

po jeho vysílání. Existence a využívání webových archivů napříč všemi čtyřmi televizními 

společnostmi, které jsou předmětem této práce, tedy představuje první sdílený znak, který 

lze nalézt v procesu přenosu tradičního televizního vysílání mimo hranice tohoto média. 

Nicméně při bližším zkoumání je vidět, že tato sdílená charakteristika se liší v 

zákonitostech, které jsou na tyto přenosy aplikovány. Nejvýraznější rozdíl je v délce času, 

po který jsou vysílané tituly v těchto archivech dostupné. 

 Pro lepší představu o přístupech jednotlivých televizních společností je tak třeba 

postavit vedle sebe jednotlivé varianty, které jsem popsal výše, a následně je vzájemně 

porovnat. 

 Česká televize při přenosu vysílaných pořadů do služby iVysílání aplikuje pět 

variant. Jedná se o následující: 

1. pořad není do nabídky iVysílání zařazen vůbec, 

2. pořad je do nabídky iVysílání zařazen po dobu jednoho týdne, 

3. pořad je do nabídky iVysílání zařazen po dobu dvou týdnů, 

4. pořad je do nabídky iVysílání zařazen po dobu 30 dní, 

5. pořad je do nabídky iVysílání zařazen po zdánlivě neomezenou dobu. 

 TV Nova využívá dvou VoD služeb. Rozdělování jednotlivých titulů mezi obě 

služby se řídí třemi následujícími variantami: 

1. pořad není zařazen do nabídky ani jedné ze služeb, 

2. pořad je zařazen jen do nabídky Voyo ihned po vysílání, 

3. pořad je nejdříve zařazen do nabídky Nova Plus, později je přesunut do nabídky 

služby Voyo. 
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 U Televize Seznam poté existují dvě varianty, které souvisí s tím, že v rámci online 

archivu je den po vysílání možné přehrát všechny vysílané pořady. Následně se pořady dělí 

podle toho, která z následujících variant je na ně aplikována: 

1. po šesti dnech pořad již není dostupný, 

2. pořad je dostupný v nabídce služby Stream po zdánlivě neomezenou dobu. 

 Podobné dvě varianty jsou poté aplikovány i na pořady, které jsou z vysílání CNN 

Prima News přenášeny do archivu služby iPrima: 

1. pořad je ve službě iPrima dostupný týden po vysílání, 

2. pořad je ve službě iPrima dostupný měsíc po vysílání. 

 Z těchto variant je zřejmé, že jednotlivé přístupy všech čtyř televizních společností 

se v detailech liší, ačkoliv základní znaky sdílejí. Můžeme uvést, že všechny čtyři televizní 

společnosti využívají nějakou VoD službu, v níž jsou po vysílání vybrané tituly dostupné. 

Nicméně téměř žádná z těchto služeb nefunguje stejně jako ty, které provozují ostatní 

televizní společnosti. 

 Vzhledem k výstupům analýzy přenosu vysílaných obsahů do internetového 

prostředí se dá konstatovat, že nejblíže jsou si služby iVysílání a iPrima. Ačkoliv u služby 

iVysílání můžeme identifikovat pět variant, podle kterých se určuje doba, po níž jsou 

odvysílané obsahy v této službě dostupné, u služby iPrima v případě pořadů vysílaných na 

stanici CNN Prima News nalezneme jen dvě. Přesto tyto dvě služby sdílejí nejvíce 

charakteristik ze všech zkoumaných služeb. Obě varianty, podle kterých se určuje doba, po 

niž je možné pořady přehrávat, a jež jsou aplikovány v případě programu stanice CNN 

Prima News, lze v podstatě nalézt mezi pěti variantami, které byly nalezeny u služby 

iVysílání. Obě služby nabízejí interaktivní program, přes který je možné pořady zpětně 

vyhledávat a přehrávat, a to i několik týdnů po jejich vysílání (to samozřejmě platí jen pro 

pořady, které jsou v té době stále dostupné). Nejpodstatnějším sdíleným znakem je ovšem 

způsob, jakým společnosti Česká televize a FTV Prima k těmto službám přistupují. 

Zásadní je, že s oběma službami je zacházeno jako s centralizovanými archivy, do nichž je 

soustředěn veškerý vysílaný obsah, jenž má následně být dostupný na internetu. Obě 

služby tak mohou být vnímány jako hlavní archiv společnosti, jež je provozuje a uživatelé 
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si mohou být jisti, že pokud nějaký pořad nenajdou v nabídce těchto služeb, příslušná 

televizní stanice ho po odvysílání nezpřístupnila online. 

 Oproti tomu VoD služby fungující pod hlavičkou TV Nova jsou od ostatních 

zkoumaných služeb lehce odlišné. A to vzhledem k duální povaze systému, 

prostřednictvím kterého dochází k zpřístupňování odvysílaných pořadů mimo televizní 

obrazovku. Zatímco princip, na kterém jsou služby Nova Plus a Voyo postaveny, je stejný 

jako u předchozích dvou služeb, varianty umísťování obsahů do nabídky těchto služeb jsou 

zcela odlišné. To souvisí právě s již zmíněnou duální povahou, kdy většina pořadů je 

nejdříve umístěna do nabídky služby Nova Plus a po jisté době přemístěna do nabídky 

služby Voyo. Ve srovnání s předchozími dvěma službami se jedná o zcela odlišný postup, 

který může komplikovat hledání jednotlivých titulů. Do jisté míry se dá tento přístup 

připodobnit tomu, který aplikuje společnost Seznam.cz v případě obsahů vysílaných na její 

stanici Televize Seznam.  Ta také operuje s duálním modelem VoD služeb, do něhož patří 

její služba Stream a Archiv. Zásadním rozdílem je skutečnost, že zatímco v případě TV 

Nova je možné daný titul nalézt jen v nabídce jedné ze dvou využívaných služeb, v případě 

televizní stanice spadající pod Seznam.cz je po jistou dobu od odvysílání možné nalézt 

vybrané tituly v nabídce obou služeb, které tato společnost provozuje. Na rozdíl od služeb 

TV Nova tak nejde o duální systém, který by se vzájemně doplňoval, ale spíše o dvojici 

služeb, které existují vedle sebe a vzájemně do sebe nezasahují. Existence duálního 

systému je tak spíše jen povrchním jednotícím znakem, který obě společnosti využívají 

jiným způsobem. 

 Postupy, jež zkoumané televizní společnosti využívají k přesunu vysílaných obsahů 

do online prostředí, tak můžeme rozdělit do dvou kategorií. V té první se nachází 

společnosti Česká televize a FTV Prima. Pro tuto kategorii je charakteristické, že v ní 

nacházející se společnosti nabízí VoD služby, jejichž součástí je interaktivní televizní 

program, který zároveň funguje jako archiv umožňující přehrávání dříve vysílaných 

pořadů. Zároveň společnosti z této kategorie provozují pouze jednu VoD službu, která 

zaštiťuje a obsahuje všechny pořady, jež jsou po své televizní premiéře dostupné v rámci 

online nabídky. Varianty doby, po kterou jsou odvysílané tituly v těchto službách dostupné, 

se většinou liší v řádu týdnů. Druhá kategorie, do níž spadá TV Nova a Seznam.cz, se 
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vyznačuje duální povahou online archivů, která je definována existencí dvou VoD služeb. 

Služba Archiv, kterou provozuje společnost Seznam.cz, sice nabízí interaktivní program 

stejně jako služby obsažené v první kategorii, nelze však hovořit o tom, že nabízené tituly 

jsou dostupné v řádu týdnů. Některé z titulů dostupných v rámci této služby jsou následně 

dostupné i v nabídce sesterské služby Stream. 

6.6.2 Komparace dostupnosti jednotlivých kategorií v nabídkách VoD 

služeb 

 Výše jsem popsal varianty umísťování obsahů do nabídky VoD služeb, jež 

vyplynuly z analýzy tohoto procesu, a také problematiku autorských práv, jež společně       

s „uschováním” pořadů pro reprízu ovlivňují, které pořady jsou po odvysílání zahrnuty do 

nabídky VoD služeb a na jak dlouho. V této podkapitole proto srovnám, jak konkrétně se 

výše rozebírané jevy v praxi projevují na nabídce zkoumaných VoD služeb. Komparaci 

provedu u všech kategorií, které jsem charakterizoval v kapitole šest. Hodnoty 

zaznamenané v programu jednotlivých televizních stanic budou znázorněny v tabulkách. 

Tabulka bude přiložena ke každé kategorii a nebudou v ní rozlišovány různé VoD služby, 

jež fungují v rámci duálních systémů u společností TV Nova a Seznam.cz. U nich budou 

hodnoty obou služeb svedeny do jednoho čísla, které bude reprezentovat dostupnost titulů 

z dané kategorie. Začnu u kategorií, jež je možné najít v programu všech čtyř 

analyzovaných televizních stanic, a potom budu pokračovat směrem k těm, které se 

vykytují pouze v některých z pozorovaných programů. 

 Z celkově deseti vymezených kategorií jich ve všech čtyřech sledovaných 

televizních programech najdeme jen dvě. Jedná se o kategorii Zahraniční seriál                  

a Zpravodajství a publicistika. Z hlediska komparace se jedná o dvě zajímavé kategorie, 

jelikož zatímco ta první je zcela vyplněna převzatými pořady, ta druhá se skládá jen            

z titulů, které si každá televizní stanice produkuje sama.  

Zahraniční seriál 

 Počet pořadů spadajících do první kategorie, jež byly zařazeny do programu 

jednotlivých stanic, a počty pořadů, které byly následně dostupné v nabídkách VoD služeb, 

jsou zachyceny v tabulce 5: Zahraniční seriál. 
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Tabulka 5: Zahraniční seriál 

 Z tabulky vyplývá, že sledované televizní stanice se dělí na dva tábory. První se 

skládá z ČT1 a Novy, druhý z Televize Seznam a CNN Prima News. V prvním táboře 

nalezneme stanice, které nedisponují právy k online distribuci všech zahraničních seriálů, 

jež vysílaly (v případě stanice Nova spadající pod TV Nova dokonce nebyl online 

distribuován ani jeden z vysílaných titulů). Druhý tábor disponuje dostatečnými právy na 

to, aby v rámci VoD služeb distribuoval všechny zahraniční tituly, které se objevily            

v programu stanic tohoto tábora. Jak je ale vidět na druhém časovém úseku, v případě 

Televize Seznam šlo jen o krátkodobou distribuci, jelikož z 29 původně dostupných titulů 

už nebylo možné přehrát žádný. Z analýzy není jisté, zda jde skutečně o licenci na takto 

krátkodobou online distribuci, či o snahu, aby byla nabídka služby Stream složena pouze     

z vlastní produkce. K jiným změnám v druhém sledovaném úseku nedošlo. Velký propad 

je však vidět v posledním měřeném úseku. Z poklesu dostupných titulů jak v nabídce 

iVysílání, tak v nabídce iPrima je patrné že u většiny vysílaných pořadů dané televizní 

společnosti disponovaly jen právy, která jim umožňovala omezenou dobu distribuce těchto 

titulů online. 

 Celkově můžeme vidět, že měsíc od původního data vysílání bylo v nabídce VoD 

služeb společností Česká televize, TV Nova a Seznam.cz dostupno 0 % z původně 

vysílaných seriálů, jež byly zakoupeny od zahraničních produkcí. Jedinou výjimkou je 

společnost FTV Prima, v nabídce jejíž služby iPrima bylo možné najít 25 % původně 

vysílaných titulů.  

Televizní stanice Počet 
zahraničních 

seriálů v 
programu

Počet 
zahraničních 

seriálů 
dostupných v 
nabídce VoD 
služeb den po 

vysílání

Počet 
zahraničních 

seriálů 
dostupných v 
nabídce VoD 

služeb týden po 
vysílání

Počet 
zahraničních 

seriálů 
dostupných v 
nabídce VoD 

služeb měsíc po 
vysílání

ČT1 9 6 6 0

Nova 5 0 0 0

Televize Seznam 29 29 0 0

CNN Prima News 8 8 8 2
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Zpravodajství a publicistika 

 Hodnoty související s touto kategorií jsou zachyceny v tabulce 6: Zpravodajství       

a publicistika.  

Tabulka 6: Zpravodajství a publicistika 

 Jak se dalo očekávat, tabulka představuje silný kontrast s předchozí kategorií. 

Jelikož do této kategorie spadají pořady, jež pocházejí z vlastní produkce každé ze 

sledovaných stanic, jsou tyto pořady ve velké míře dostupné i měsíc od původního data 

vysílání. V případě ČT1 a Televize Seznam se dá dokonce mluvit o 100% dostupnosti.      

V případě stanice Nova úbytek v posledním měřeném úseku souvisí se zmiňovaným 

odstraňováním zpravodajských relací z nabídky služby Voyo po dvou týdnech od 

původního data vysílání. Naopak úbytek pěti pořadů vysílaných na stanici CNN Prima 

News lze předpokládat v souvislosti s možným výskytem agenturních reportáží, o kterém 

jsem mluvil v podkapitole 6.1. 

 Měsíc od původního data vysílání tak služby iVysílání a Stream nabízely 100 % 

původně vysílaných pořadů, které spadají do této kategorie. V nabídce služby iPrima by 

bylo možné zpřístupnit 81,5 % pořadů, které spadají do této kategorie, a v nabídce služby 

Voyo pak 20 % těchto pořadů. To představuje o poznání lepší výsledek než u předchozí 

kategorie. V případě České televize a pořadů společnosti Seznam.cz je zde dokonce 100% 

nárůst v dostupnosti vysílaných titulů. 

Televizní stanice Počet 
zpravodajských       
a publicistických 

pořadů v 
programu

Počet 
zpravodajských       
a publicistických 

pořadů 
dostupných v 
nabídce VoD 
služeb den po 

vysílání

Počet 
zpravodajských          

a  publicistických 
pořadů 

dostupných v 
nabídce VoD 

služeb týden po 
vysílání

Počet 
zpravodajských       
a publicistických 

pořadů 
dostupných v 
nabídce VoD 

služeb měsíc po 
vysílání

ČT1 13 13 13 13

Nova 5 5 5 1

Televize Seznam 1 1 1 1

CNN Prima News 27 27 27 22
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Český film 

 Po dvou výše rozebíraných kategoriích přicházejí na řadu ty, které již nelze nalézt  

v programu všech čtyř sledovaných televizních stanic. První z nich je kategorie Český film, 

již bychom nenašli v programu stanice CNN Prima News. Údaje související s touto 

kategorií jsou znázorněny v tabulce 7: Český film. 

Tabulka 7: Český film 

 Na první pohled je zřejmé, že společnost Seznam.cz byla jedinou, která si u všech 

vysílaných filmů zajistila dostatečná práva na to, aby je mohla distribuovat online den po 

jejich odvysílání v rámci televizního vysílání. Česká televize i TV Nova disponovaly právy 

pro online distribuci jen zhruba poloviny snímků, jež zařadily do programu. V druhém 

časovém úseku se tato hodnotu nezměnila v kolonce stanice Nova. Naopak Česká televize 

zpřístupnila prostřednictvím služby iVysílání jen tři z původních 11 titulů. Počet filmů 

dostupných v nabídkách služeb Seznam.cz spadl na nulu, jelikož žádný z těchto titulů 

nebyl originální produkcí této společnosti. Měsíc od původního data vysílání titulů, které 

spadají do této kategorie, došlo ke změně pouze u ČT1, kde z 11 původně vysílaných 

snímků bylo možné zpřístupnit pouze dva. Z tabulky vyplývá, že převážně jsme se během 

sledovaného týdne mohli v této kategorii setkat s tituly, u nichž byla zakoupena licence 

umožňující krátkodobou distribuci prostřednictvím VoD služeb. 

 V posledním měřeném úseku vychází z této kategorie nejlépe společnost TV Nova, 

jež nabízela 50 % původně vysílaných pořadů, které bylo možné nalézt v nabídce služby 

Voyo. V nabídce služby iVysílání poté bylo možné zpřístupnit 18,2 % z původně 

vysílaných titulů, jež spadaly do této kategorie. Nejhůře z tohoto srovnání vychází 

společnost Seznam.cz, jež na konci měření nenabízela ani jeden z vysílaných titulů. 

Televizní stanice Počet českých 
filmů v programu

Počet českých 
filmů dostupných              

v nabídce VoD 
služeb den po 

vysílání

Počet českých 
filmů dostupných              

v nabídce VoD 
služeb týden po 

vysílání

Počet českých 
filmů dostupných              

v nabídce VoD 
služeb měsíc po 

vysílání

ČT1 11 6 3 2

Nova 2 1 1 1

Televize Seznam 3 3 0 0
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Český seriál 

 Další kategorií, kterou lze nalézt v programové nabídce tří ze čtyř zkoumaných 

televizních stanic, je Český seriál. Pořady spadající do této kategorie byly vysílány na 

obrazovkách všech sledovaných stanic s výjimkou CNN Prima News. Hodnoty spojené     

s touto kategorií jsou zobrazeny v tabulce 8: Český seriál. 

Tabulka 8: Český seriál 

 V případě ČT1 a Nova se jednalo o kategorii s největším počtem unikátních titulů. 

Zároveň jde o kategorii, v níž má každá ze tří stanic, jež jsou zobrazeny v tabulce, velký 

podíl pořadů z vlastní produkce. To je vidět i na počtech pořadů, které byly dostupné 

během jednotlivých měřených úseků. Jedinou výjimkou byla ČT1, u níž nebylo následující 

den do nabídky iVysílání umístěno dvanáct vysílaných titulů. Kromě této výjimky ovšem 

nedošlo ani u jedné ze stanic k dalšímu většímu poklesu po celou dobu sledování, což 

nasvědčuje tomu, že sledované stanice disponovaly k těmto pořadům dostatečnými právy, 

která jim umožňovala dlouhodobou distribuci těchto titulů online. 

 Měsíc po původním datu vysílání bylo v nabídce služby Stream dostupno 92,3 % 

původně vysílaných titulů, které spadaly do této kategorie. Druhé místo obsadila 

společnost TV Nova, v nabídkách jejíchž VoD služeb bylo dostupno 90 % titulů. 

Pomyslnou třetí příčku získala Česká televize, jež v tomto časovém úseku nabízela 57,1 % 

své programové nabídky z této kategorie.  

Magazín 

 Poslední kategorií, kterou lze nalézt v programu tří ze čtyř sledovaných stanic, je 

Magazín. Pořady, jež jsem zařadil do této kategorie, nelze nalézt v programu stanice 

Televizní stanice Počet českých 
seriálů v 

programu

Počet českých 
seriálů 

dostupných v 
nabídce VoD 
služeb den po 

vysílání

Počet českých 
seriálů 

dostupných v 
nabídce VoD 

služeb týden po 
vysílání

Počet českých 
seriálů 

dostupných v 
nabídce VoD 

služeb měsíc po 
vysílání

ČT1 35 23 22 20

Nova 10 10 10 9

Televize Seznam 13 13 12 12
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Televize Seznam. Výsledky analýzy pro tuto kategorie jsou znázorněny v tabulce 9: 

Magazín. 

Tabulka 9: Magazín 

 V této kategorii se naplno projevuje, jak jednotlivé televizní společnosti mohou 

dlouhodobě online distribuovat pořady, u nichž disponují plnými právy, jelikož jsou           

z jejich vlastní produkce. Navíc zde nevzniká nepoměr jako u kategorie Zpravodajství        

a publicistika. kdy TV Nova z nabídky služby Voyo maže pořady starší než dva týdny. 

Jedinou výjimkou je jeden magazín z programu CNN Prima News, jenž byl mezi druhým    

a třetím měřeným úsekem stažen z nabídky. Lze předpokládat, že k této skutečnosti došlo v 

souvislosti s agenturní reportáží.  

 Česká televize i TV Nova zakončily dobu výzkumu se 100% dostupností pořadů, 

jež do této kategorie spadaly. FTV Prima poté na konci měření měla v nabídce služby 

iPrima 50 % magazínů, které byly během sledovaného týdne vysílány na stanici CNN 

Prima News. 

Soutěžní pořad 

 Tato kategorie je první z těch, které najdeme jen v programu dvou sledovaných 

televizních stanic. Zde se jedná o stanice ČT1 a Nova. Čísla související s touto kategorií 

jsou znázorněna v tabulce 10: Soutěžní pořad. 

Televizní stanice Počet magazínů       
v programu

Počet magazínů 
dostupných               

v nabídce VoD 
služeb den po 

vysílání

Počet magazínů 
dostupných              

v nabídce VoD 
služeb týden po 

vysílání

Počet magazínů 
dostupných               

v nabídce VoD 
služeb měsíc po 

vysílání

ČT1 9 9 9 9

Nova 5 5 5 5

CNN Prima News 2 2 2 1
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Tabulka 10: Soutěžní pořad 

 V tabulce je vidět, že pět pořadů spadajících do této kategorie, jež byly vysílány na 

obrazovkách ČT1, nebyly den po vysílání zpřístupněny v nabídce iVysílání. Jednalo se ve 

všech případech o pořady související s losováním soutěží společnosti Sazka. Jejich absenci 

v nabídce iVysílání jsem se věnoval již v podkapitole 6.2.3. U všech ostatních pořadů, 

které do této kategorie spadají, je ovšem vidět, že jsou produkovány televizní společností, 

jež je i vysílá. Česká televize tak vlastní všechna potřebná práva pro AZ-kvíz i Kde domov 

můj? a TV Nova vlastní potřebná práva pro pořad Co na to Češi. Díky této skutečnosti 

mohou obě společnosti tyto pořady dlouhodobě distribuovat online prostřednictvím svých 

VoD služeb. 

 TV Nova nabízela v archivu služby Voyo 100 % pořadů, které spadaly do této 

kategorie i měsíc od původního data vysílání. Oproti tomu Česká televize kvůli absenci 

pořadů společnosti Sazka ve stejné době zpřístupnila jen 28,6 % původně vysílaných 

pořadů. 

Talkshow 

 Další kategorií pořadů, které můžeme nalézt v programu dvou ze čtyř zkoumaných 

televizních stanic, je Talkshow. Pořady spadající do této kategorie můžeme vidět na 

obrazovkách ČT1 a CNN Prima News. Výsledky analýzy související s touto kategorií jsou 

vyobrazeny v tabulce 11: Soutěžní pořad. 

Televizní stanice Počet soutěžních 
pořadů v 
programu

Počet soutěžních 
pořadů 

dostupných v 
nabídce VoD 
služeb den po 

vysílání

Počet soutěžních 
pořadů 

dostupných v 
nabídce VoD 

služeb týden po 
vysílání

Počet soutěžních 
pořadů 

dostupných v 
nabídce VoD 

služeb měsíc po 
vysílání

ČT1 7 2 2 2

Nova 1 1 1 1
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Tabulka 11: Soutěžní pořad 

 Z tabulky vyplývá, že jelikož se jedná o pořady z vlastní produkce, obě televizní 

společnosti mohly volně distribuovat všechny tituly spadající do této kategorie online, 

prostřednictvím svých VoD služeb. V tabulce můžeme vidět jedinou výjimkou, kterou je 

jeden z pořadů vysílaných na ČT1. U tohoto pořadu nevlastnila Česká televize dostatečná 

práva ani na to, aby mohla pořad po jeho odvysílání distribuovat online alespoň po krátký 

časový úsek. 

 Na konci sledovaného období tak společnost FTV Prima nabízela 100 % pořadů 

spadajících do této kategorie v nabídce služby iPrima. iVysílání od České televize oproti 

tomu nabízelo 80 % původně vysílaných pořadů z této kategorie. 

Zahraniční film 

 Poslední kategorií, již najdeme u dvou ze čtyř sledovaných stanic, je Zahraniční 

film. Pořady spadající do této kategorie lze nalézt v programu stanic Nova a Televize 

Seznam. Hodnoty související s touto kategorií jsou zobrazeny v tabulce 12: Zahraniční 

film. 

Tabulka 12: Zahraniční film 

 V této kategorii se opět ukazuje rozdíl v dostupnosti převzatých titulů 

prostřednictvím VoD služeb oproti těm, které jsou původní produkcí některé ze 

Televizní stanice Počet soutěžních 
pořadů v 
programu

Počet soutěžních 
pořadů 

dostupných v 
nabídce VoD 
služeb den po 

vysílání

Počet soutěžních 
pořadů 

dostupných v 
nabídce VoD 

služeb týden po 
vysílání

Počet soutěžních 
pořadů 

dostupných v 
nabídce VoD 

služeb měsíc po 
vysílání

ČT1 5 4 4 4

CNN Prima News 3 3 3 3

Televizní stanice Počet 
zahraničních 

filmů v programu

Počet 
zahraničních 

filmů dostupných      
v nabídce VoD 
služeb den po 

vysílání

Počet 
zahraničních 

filmů dostupných     
v nabídce VoD 
služeb týden po 

vysílání

Počet s 
zahraničních 

filmů dostupných     
v nabídce VoD 
služeb měsíc po 

vysílání

Nova 8 1 1 1

Televize Seznam 3 3 0 0
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zkoumaných televizních společností. Z osmi původně vysílaných snímků, jež byly 

vysílány na stanici Nova, byl následně zpřístupněn v nabídkách VoD služeb TV Nova jen 

jeden. Z toho vyplývá, že k ostatním sedmi buďto TV Nova nezajistila dostatečná práva na 

to, aby je i po odvysílání nadále distribuovala prostřednictvím svých VoD služeb, nebo o to 

neměla zájem. U stanice spadající pod Seznam.cz můžeme pozorovat postup aplikovaný u 

všech titulů, které nejsou z originální produkce této společnosti - všechny snímky byly 

dostupné den po vysílání, v dalších měřených úsecích už nikoliv.  

 TV Nova tak na konci sledovaného období v této kategorii měla v nabídkách svých 

VoD služeb pouze 12,5 %, zatímco Seznam.cz v tuto dobu již nezpřístupňoval ani jeden     

z původně vysílaných titulů. 

 Ze všech kategorií, které jsem pro účely této práce definoval, zůstaly jen dvě,         

z nichž každá se vyskytuje pouze v rámci programu jedné ze čtyř sledovaných stanic. 

Jedná se o kategorii Náboženský pořad, jež obsahovala pořad vysílaný na ČT1. Pořad        

v této kategorii měl 100% dostupnost v nabídce služby iVysílání po celou dobu měření. 

Druhou zbývající kategorií poté byl Teleshopping, který obsahoval pořad vysílaný na 

stanici Nova. Tento pořad, ačkoliv je pravděpodobně z vlastní produkce společnosti TV 

Nova, nebyl dostupný v nabídce ani jedné VoD služby spadající pod tuto společnost po 

celou dobu měření. 

 Z komparace, kterou jsem provedl v této podkapitole, vyplývá, že pořady, které 

patří k vlastní produkci televizní společnosti, jež je vysílá, jsou mnohem častěji 

distribuovány online než pořady převzaté z cizích produkcí. Toto tvrzení vyplývá               

z výsledků kategorií, které jsou v případě sledovaných stanic většinou vyplněny pořady      

z vlastní produkce. Například Zpravodajství a publicistika, Magazín, Talkshow a Český 

seriál. V těchto kategoriích byla i měsíc od původního data vysílání dostupná naprostá 

většina vysílaných pořadů (s výjimkou kategorie Český seriál, kde oproti ostatním došlo    

k malému zpřístupnění pořadů vysílaných na ČT1). U všech kategorií, v nichž některá       

z televizních společností na konci sledovaného období stále měla v nabídkách svých VoD 

služeb 100 % původně vysílaných obsahů, se jednalo o kategorie, do nichž spadaly pořady 

z vlastní produkce. Oproti tomu v kategoriích jako Zahraniční seriál, Zahraniční film ale    

i Český film, což jsou kategorie, do nichž spadají pořady převzaté, byla pokaždé 
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zaznamenána nulová dostupnost původně vysílaných pořadů alespoň u jedné ze 

sledovaných VoD služeb. V případě kategorie Zahraniční seriál bylo možné najít hned tři 

společnosti, které na konci sledovaného období neměly v nabídkách svých VoD služeb ani 

jeden z původně vysílaných titulů, které do této kategorie spadaly. Na základě tohoto 

srovnání jednotlivých kategorií lze konstatovat, že dlouhodobá dostupnost pořadů              

v nabídce VoD služeb přímo souvisí s autorskými právy a licencemi, které se k distribuci 

těchto pořadů online pojí.  

6.6.3 Celkové procentuální zastoupení vysílaných obsahů v nabídkách 

VoD služeb 

 V této podkapitole porovnám jednotlivé hodnoty získané během analýzy přenosu 

programu televizního vysílání do webového prostředí navzájem. Zatímco v předchozích 

podkapitolách jsem se zaměřil pouze na sdílené rysy v kontextu variant aplikovaných při 

umísťování vysílaných obsahů do nabídek VoD služeb a komparaci mezi výsledky 

jednotlivých kategorií, v této se budu věnovat porovnání celkového objemu pořadů, jež 

jsou dostupné jak v rámci lineárního, tak následně i nelineárního vysílání. Cílem této 

komparace je zjistit, která ze zkoumaných televizních společností nabízí nejvyšší možnost 

rekonstrukce lineárního vysílání na sledovaném kanálu i v nabídce svých VoD služeb. 

Zároveň nebudu v této části rozlišovat jednotlivé služby v rámci duálních systémů VoD 

služeb a zaměřím se jen na celkový počet pořadů, které jsou v rámci služeb jednotlivých 

společností dostupné. Pro větší přehlednost jsou celkové hodnoty všech zkoumaných stanic 

vyobrazeny v tabulce 13: Celková dostupnost vysílaných pořadů v nabídkách VoD služeb. 

Tabulka 5: Celková dostupnost vysílaných pořadů v nabídkách VoD služeb 

Televizní stanice Počet pořadů           
v programu

Počet pořadů 
dostupných              

v nabídce VoD 
služby den po 

vysílání

Počet pořadů 
dostupných              

v nabídce VoD 
služby týden po 

vysílání

Počet pořadů 
dostupných              

v nabídce VoD 
služby měsíc po 

vysílání

ČT1 90 64 (71 %) 60 (66,7 %) 51 (55,6 %)

Nova 37 23 (62,2 %) 23 (62,2 %) 18 (48,6 %)

Televize Seznam 49 49 (100 %) 13 (26,5 %) 13 (26,5 %)

CNN Prima News 40 40 (100 %) 40 (100 %) 28 (70 %)
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 Jak je z tabulky patrné, nejvyšší podíl pořadů, které bylo možné zpřístupnit den po 

jejich televizní premiéře, nabízely stanice Televize Seznam a CNN Prima News, jež           

v tomto časovém úseku nabízely 100 % původně vysílaných titulů. Obě stanice tak 

umožňovaly uživatelům svých VoD služeb zhlédnout všechny pořady, které byly předchozí 

den součástí lineárního vysílání. Nižších hodnot dosáhla ČT1, jež den po vysílání 

zpřístupnila v rámci služby iVysílání 71 % své programové nabídky. Nejnižšího čísla v 

tomto sledovaném úseku dosáhla společnost TV Nova, jelikož v nabídce jejích VoD služeb 

bylo dostupno celkově 62,2 % pořadů, které byly vysílány předchozí den na její stanici 

Nova. 

 Týden od původního data vysílání si programová nabídka stanice CNN Prima 

News stále udržovala stoprocentní dostupnost přes službu iPrima. Naopak podíl pořadů 

vysílaných na stanici Televize Seznam klesl na pouhých 26,5 %, které byly dostupné          

v rámci služby Stream. Druhou příčku si stále držely pořady vysílané na stanici ČT1, 

kterých bylo v nabídce služby iVysílání dostupno 66,7 %. Nejnižší podíl stále měla Nova    

s 62,2 % původně vysílaných pořadů, jež byly dostupné v nabídce jejích VoD služeb. Jak 

CNN Prima News, tak Nova si zachovaly stejný počet dostupných pořadů oproti 

předchozímu měření, u dvou zbývajících pozorovaných televizních stanic došlo k úbytku 

titulů, které byly prostřednictvím jejich příslušné VoD služby dostupné. Pořady vysílané 

během sledovaného týdne na obrazovkách CNN Prima News stále bylo možné plně 

sledovat v rámci kvartálních médií a i týden od původního data vysílání byla možná plná 

rekonstrukce lineárního vysílání této stanice.  

 Po uplynutí třiceti dní od původního data vysílání již nebyla možná plná 

rekonstrukce ani jednoho z programů pozorovaných televizních stanic. Pořady z nabídky 

CNN Prima News, které v předchozích měřených úsecích měly 100% dostupnost, nyní již 

byly dostupné jen ze 70 %, což je ovšem stále nejvyšší výsledek ze všech čtyř 

pozorovaných stanic. Druhé místo si udržela ČT1, z jejíž původní nabídky bylo možné 

nelineárně sledovat 55,6 % unikátních pořadů. První úpadek zaznamenaly i původně 

vysílané pořady, které byly dostupné v rámci VoD služeb, jež fungují pod hlavičkou TV 

Nova. Z pořadů, které bylo na stanici Nova možné sledovat v rámci lineárního programu, 

jich měsíc od původního data vysílání bylo dostupno 48,6 %. Počet pořadů vysílaných na 
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stanici Televize Seznam, které byly dostupné v nabídce služby Stream, se od předchozího 

měřeného úseku nezměnil. I tak ale byla dostupnost těchto pořadů nejnižší ze všech 

sledovaných stanic, kdy v rámci nelineárního vysílání bylo možné to lineární rekonstruovat 

pouze na 26,5 %.  

 Jak vyplývá z tohoto rozboru, po měsíci od původního data vysílání již není možné 

zpřístupnit kompletní programovou nabídku ani jedné ze čtyř sledovaných televizních 

stanic. Nejblíže plné dostupnosti televizního programu je služba iPrima, jež i měsíc od 

původního data vysílání nabízí 70 % vysílaných obsahů, které byly zahrnuty do programu 

stanice CNN Prima News. V předchozích dvou časových úsecích je tato nabídka dokonce 

dostupná v celé své šíři. Druhá stanice, jejíž programová nabídka je zcela dostupná 

prostřednictvím VoD služby, je Televize Seznam. Pro tuto stanici ovšem plná dostupnost 

vysílaných obsahů platí jen po šest dní, což souvisí se způsobem, jakým funguje online 

archiv této stanice. Týden i měsíc od původního data vysílání je pak možné 

prostřednictvím kvartálních médií zpřístupnit zhruba čtvrtinu obsahů vysílaných na této 

stanici. Stabilně druhé nejvyšší číslo nabízí služba iVysílání, která obsahuje ve své nabídce 

i měsíc po vysílání více než polovinu pořadů, které byly vysílány na stanici ČT1. Okolo 

poloviny unikátních pořadů vysílaných na stanici Nova nabízí i služby spadající pod TV 

Nova, ačkoliv jejich celkové počty se pohybují pod těmi, které pro pořady vysílané ve 

sledovaném týdnu nabízela Česká televize. 

7. Dopady konvergence televizního vysílání a digitálních médií 

 Kromě přenosu celého televizního vysílání, případně jeho částí do online prostředí 

lze vysledovat i několik změn, které se dotkly zažitých principů, jež s televizním vysíláním 

souvisejí. Nejvýraznější změna spočívá v podobě televizního vysílání jako takového           

a procesu kurace, jenž byl v prostředí nových médií dekonstruován.  

7.1 Trojí práce s obsahem 

 Při analýze způsobu, jakým postupují jednotlivé společnosti při přesouvání 

vysílaných obsahů do nabídky VoD služeb, vyplynul zajímavý fenomén, který jsem           

v rámci této práce nazval Trojí práce s obsahem. Tento název zahrnuje procesy a postupy, 

které jednotlivé společnosti při přesunu vysílaných obsahů praktikují a které přímo 
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ovlivňují podobu lineárního vysílání. Z mého úhlu pohledu se jedná o jednoznačný projev 

dopadu existence nových médií na ta klasická, v tomto případě televizi. Bez existence 

nástrojů, které umožňují přesun televizních pořadů mimo televizní obrazovky, by ke 

vzniku těchto procesů nedošlo. Všechny tři procesy, které se týkají práce s vysílaným 

obsahem, se týkají všech zkoumaných televizních společností. První z těchto způsobů 

práce s obsahem lze pozorovat u naprosté většiny vysílaných obsahů, a to na všech 

stanicích. Druhý a třetí způsob práce s obsahem lze většinou zaznamenat jen u těch pořadů, 

které jsou divácky úspěšné. Jednotlivé způsoby práce s obsahy se odvíjejí od postavení 

dané společnosti na trhu. Jedná se zde o kombinaci dvou vlivů - podílu na sledovanosti, 

které se těší stanice, na níž pořad běží, a návštěvnosti stránek VoD služby, jež je nelineární 

alternativou k této televizní stanici. 

 První způsob práce s obsahem v podstatě spočívá v tom, že odvysílaný pořad je po 

své premiéře na televizní obrazovce umístěn do nabídky VoD služby. Přístupy jednotlivých 

stanic se v tomto případě liší a podrobně jsou rozepsány v kapitole 6.6.1. Jak je zmíněno 

výše, tento způsob práce s obsahem se týká drtivé většiny vysílaných pořadů a u některých 

televizních společností se s jiným ani nesetkáme. Přímý vliv na podobu klasického 

televizního vysílání nemá. Jediné pojítko mezi tímto přístupem a klasickým vysíláním je, 

že některé fragmenty tohoto vysílání (v podobě jednotlivých pořadů) jsou následně 

dostupné v nabídkách VoD služeb. 

 Druhý způsob práce s obsahem, který vznikl v důsledku existence nelineárního 

vysílání, je aplikován v případě pořadů vysílaných na stanicích společnosti TV Nova.        

V rámci analýzy programu, kterou jsem pro účely této práce vypracoval, se jedná například 

o seriály Výměna manželek nebo Anatomie života. Způsob, jakým je s těmito pořady 

zacházeno, je již částečně popsán v předchozích kapitolách. K narušení tradičního 

konceptu vysílání, kdy je pořad vyroben a premiérově odvysílán na televizní obrazovce, 

zde dochází prostřednictvím služby Voyo. Pořady, se kterými se takto zachází, jsou celý 

jeden týden před svým odvysíláním zpřístupněny v nabídce této služby. Uživatelé, kteří si 

zakoupí licenci, tak mají přístup k jednotlivým epizodám už předtím, než dojde k jejich 

televizní premiéře. Následně po vysílání jsou tyto pořady dostupné jen v nabídce služby 

Voyo, takže jednotlivé epizody není možné sledovat v bezplatném archivu, kterým je 
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služba Nova Plus. Vzhledem k vybranému vzorku stanic, kterým jsem se v této práci 

věnoval, z toho lze odvodit, že pořady, s nimiž je takto zacházeno, mají za cíl využít své 

popularity mezi diváky a zvýšit návštěvnost (a tím i počet předplatitelů) služby Voyo. 

Tento předpoklad vychází z popularity pořadů, s nimiž je takto zacházeno. Například pořad 

Výměna manželek dokáže přilákat k televizním obrazovkám i více něž milion diváků,  102

zatímco počet předplatitelů služby Voyo nedosahuje ani desetiny procenta tohoto čísla 

(konkrétně se jedná o zhruba 60 tisíc uživatelů se zakoupeným předplatným).  Tento 103

způsob práce s televizním obsahem tak u jedné z nejsledovanějších televizních stanic u nás 

umožňuje přístup k populárním pořadům dříve, než dojde k jejich odvysílání. 

 Třetí způsob práce s obsahem, jenž ovlivňuje televizní vysílání a vznikl díky 

existenci VoD služeb, je viditelný u společnosti Seznam.cz. Pozorovat ho můžeme ve 

vztahu mezi stanicí Televize Seznam a VoD platformou Stream. Zde je tento proces 

aplikován na pořady, které jsou vysílány v hlavním vysílacím čase, konkrétně od 20:00. 

Jako příklad lze uvést pořad Šťastné pondělí. U tohoto pořadu je v rámci jednoho dne 

možné sledovat dvě oddělené premiéry a pořad jako takový zažívá během 24 hodin hned 

tři vydání. K tomu prvnímu dochází v pondělí v 8:00 prostřednictvím služby Stream. Zde 

je možné zhlédnout zkrácenou verzi tohoto pořadu. K premiéře té „plnohodnotné” verze 

poté dochází o 12 hodin později na obrazovkách Televize Seznam. Poté co vysílání této 

prodloužené verze skončí, je možné ji zhlédnout také v nabídce služby Stream. I zde 

můžeme hledat původ této práce s obsahem v poměru sil mezi sledovaností televize           

a návštěvností webu. Zatímco v týdnu od 14. června do 20. června 2021 měla Televize 

Seznam sledovanost 0,78 %, konkurenční stanice Nova dosáhla na 16,39 % a ČT1 na 

13,47 %.  V kontextu sledovanosti tak Televize Seznam zaostává. Nicméně například za 104

stejný týden měla služba Stream v průměru přes 496 tisíc návštěvníků denně. Domovská 

 Výměna manželek ve středu vítězem s více než milionem. MediaGuru [online]. [cit. 2021-6-18]. 102

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/vymena-manzelek-ve-stredu-vitezem-s-vice-nez-
milionem/

 Voyo chce milion předplatitelů a spolu s Netflixem a Disney+ být mezi třemi největšími streamovacími 103

službami. Cnews.cz [online]. [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://www.cnews.cz/voyo-chce-milion-
predplatitelu-a-spolu-s-netflixem-a-disney-byt-mezi-tremi-nejvetsimi-streamovacimi-sluzbami/

 Výsledky sledovanosti: Share - 22. týden 2021; 14.6. - 20.6.2021. Asociace televizních organizací 104

[online]. [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://www.ato.cz/vysledky/
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stránka TV Nova, na které je přístupná i služba Nova Plus, měla pak v průměru 345 tisíc 

návštěvníků denně a webovou stránku České televize, kde je možné získat přístup do 

služby iVysílání, navštívilo v průměru více než 406 tisíc uživatelů.  I pokud bychom 105

započítali 60 tisíc uživatelů služby Voyo, které jsem uváděl v předchozím odstavci, 

průměrná návštěvnost služby Stream během sledovaného týdne převyšovala návštěvnost 

obou ostatních webů. Televize Seznam se tak nemůže rovnat ve sledovanosti těmto dvěma 

konkurenčním televizním stanicím, ale její VoD služba může těm od TV Nova a České 

televize konkurovat směle. Proto nejspíše dochází k tomuto způsobu práce s obsahem, kdy 

je část pořadu zveřejněna 12 hodin před televizní premiérou a celá verze až po této 

premiéře. Tento způsob práce s obsahem tak má nejspíš za účel zvýšení sledovanosti 

televizního vysílání. Třetí způsob práce s obsahem se tak nachází někde uprostřed mezi 

dvěma předešlými. Pořad v celé délce je sice umístěn do nabídky VoD služby až po své 

premiéře na televizní obrazovce, jeho část je ovšem na této službě dostupná dříve. 

 Popsal jsem zde tři způsoby práce s obsahy, které jsem identifikoval mezi 

zkoumanými televizními společnostmi. Všechny tři jsou přímým důsledkem konvergence 

mezi televizním vysíláním a možnostmi, která s sebou přinášejí nová média. Jednotlivé 

společnosti jich využívají různě, na základě poměru sil na televizním a internetovém trhu. 

První způsob práce aplikují všechny zkoumané televizní společnosti, stal se tedy v této 

době koexistence televize a VoD služeb jakousi normou. TV Nova záměrně dává                

k dispozici díly svých nejpopulárnějších pořadů dříve, než jsou vysílány. Využívá tak 

silného postavení na televizním trhu k tomu, aby vytvořila motivaci ke koupi předplatného 

u své služby Voyo, kde počet předplatitelů nepředstavuje ani desetinu procenta diváků, 

kteří pořady, s nimiž se takto zachází, sledují během jejich premiéry na televizních 

obrazovkách. Společnost Seznam.cz naopak využívá silného postavení své služby Stream, 

která má větší návštěvnost než ostatní weby zkoumaných televizních stanic. Proces je tedy 

opačný než v případě televize Nova. Zdá se, že u pořadů, kde jsou popsané způsoby práce 

s obsahem aplikovány, dochází k jisté konvergenci mezi televizním a internetovým 

vysíláním, kdy jednotlivé společnosti využívají své silnější stránky k tomu, aby podpořily 

tu slabší. 

 Online data (OLA). NetMonitor [online]. [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://www.netmonitor.cz/online-105

data-ola
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7.2 Kurace programu v nabídce VoD služeb 

 V nabídkách zkoumaných VoD služeb se lze setkat s několika typy kurace 

nabízených titulů. Ta má zejména podobu playlistů, které je možné najít na domovských 

stránkách těchto služeb.  

 Ačkoliv všechny služby, jež jsou předmětem této práce, využívají nelineárního 

modelu vysílání, ve všech je možné najít jistou podobu expertní kurace. Například             

v nabídce iVysílání je tato kurace přítomna v playlistu Nepřehlédněte. V případě služby 

Nova Plus by se dalo spekulovat o tom, že tato narace je přítomna v playlistu Top pořady. 

V prostředí služby Stream lze zmínit například playlist Stream originals: videa z naší 

produkce. Nejspíše nejzřetelnější je tato skutečnost v případě služby iPrima, na jejíž hlavní 

stránce najdeme playlist Vybrali jsme pro vás. Přímo v názvu tohoto playlistu je tak 

obsažena skutečnost, že pořady, které se zde nacházejí, byly vybrány nějakým 

profesionálním kurátorem. U ostatních zmíněných playlistů tato skutečnost sice není 

zmíněna přímo v názvu, nicméně dané playlisty nějaké autory mít musí. Profesionální 

kurace tak v prostředí VoD služeb stále existuje, pouze jí byla odebrána možnost 

programové skladby, v níž by bylo zahrnuto, v jaký čas bude daný pořad přehráván. Při 

tvorbě playlistů nelze vycházet ze znalosti cílových skupin, které v daný čas budou 

vysílání sledovat. Další podobou expertní kurace by mohly být i playlisty, které sdružují 

pořady, jež sdílejí konkrétní žánr. V případě těchto playlistů se jedná o jistou obdobu 

různých televizních stanic, u nichž byl divák zvyklý na jistý programový obsah.  

 V jisté podobě lze na stránkách VoD služeb nalézt také funkci sociální kurace. Ta 

má podobu tlačítek pro sdílení obsahu. Web služby iPrima umožňuje sdílet daný pořad na 

sociální sítě Facebook a Twitter. Služba iVysílání poté nabízí možnost sdílení v podobě 

kopírování odkazu či příspěvku na síti Facebook. Nejširší nabídku možností, jak obsahy 

přímo sdílet se svými známými, poté nabízí Nova Plus, kde se jedná o kombinaci všech tří 

zmíněných možností. Naopak tuto možnost nelze nalézt v případě služby Stream. 

 Jiné playlisty nahrazují kuraci datověkonzultační. Konkrétní případ však lze           

k 17. červenci 2021 nalézt pouze na domovské stránce služby iVysílání. Zde se skrývá                

v playlistu Ostatní právě sledují. Tento playlist nenabízí žádné hodnocení pořadů, jež jsou 

v něm obsaženy. Jediným doporučením je zde skutečnost, že ho právě sledují jiní uživatelé 
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této služby. Přesto se jedná o playlist, který je z hlediska svého obsahu nejblíže datově 

konzultační kuraci.  

 Jak z výše popsaného vyplývá, kurace obsahu funguje v rámci těchto VoD služeb 

stejně, jako tomu je na televizních stanicích společností, jež tyto služby provozují. Ačkoliv 

tyto společnosti nemohou divákovi „naservírovat” konkrétní tituly, které by musel 

zhlédnout bez možnosti volby, stále v nabídce těchto služeb můžeme sledovat jistou formu 

expertní kurace. Prostřednictvím playlistů je v nabídce jedné služby i datověkonzultační 

kurace. Přes specifické funkce je poté možné využít u většiny sledovaných služeb               

i sociální kuraci. Ze tří druhů kurace, které ve svých textech definovali Fiala a Macek, se 

tak v případě VoD služeb můžeme setkat s jistou podobou kurace expertní, sociální                   

i datověkonzultační. 

7.3 Využívané post-televizní praxe 

 Z výsledků provedených analýz je patrné, že všechny zkoumané televizní 

společnosti si uvědomují změny, ke kterým došlo u jejich cílových publik. Proto dochází 

při distribuci televizních obsahů k využívání nových médií, díky nimž je možné vycházet 

vstříc post-televizním praxím, na něž si současná publika navykla.  

 Největší roli v tomto procesu hrají VoD služby. U nich televizní společnosti těží ze 

skutečnosti, že televize je ve vztahu k novým médiím konvergentním médiem, a proto je 

možné zpřístupnit televizní obsahy v nabídce nových médií relativně snadno, například 

není nutné měnit formát obrazu či zvuku jednotlivých obsahů. Každá ze zkoumaných 

televizních společností tak praktikuje přenos jisté části svého televizního programu do 

online prostředí. Tento postup jde ruku v ruce s post-televizním návykem, pro nějž je 

specifické sledování nelineárního modelu vysílání v libovolném čase a na libovolném 

místě.  

 Stejně tak ovšem televizní společnosti využívají návyků publika, u kterých došlo k 

přenosu od sledování lineárního vysílání ke sledování nelineárního vysílání. Za tímto 

účelem všechny zkoumané televizní společnosti nabízejí nelineární nabídky obsahů v 

rámci aplikací HbbTV. Díky nim mohou diváci vybírat z obsahů, k nimž daná televizní 

společnosti disponuje právy i na obrazovkách svých televizorů. 
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 Oba popsané procesy lze označit za manifestaci kultury konvergence, jak ji 

definoval Henry Jenkins, jelikož v rámci televizního vysílání (a obsahů, které toto vysílání 

plní) dochází ke změnám, v jejichž důsledku nejsou televizní obsahy pevně vázány na 

jeden specifický nosič, a je tedy možné zpřístupnit je více způsoby. Za důkaz existence 

kultury konvergence lze pokládat jednak vysoký počet vysílaných obsahů v nabídce VoD 

služeb, ale také tři způsoby práce s obsahem, které jsem popsal v předchozí podkapitole. 

89



Závěr 

 Jak jsem uvedl již v kapitole číslo pět, všechny zkoumané televizní společnosti 

provozují vlastní VoD služby, díky kterým je možné sledovat část programové nabídky 

stanic, jež pod tyto společnosti spadají. Právě existence těchto VoD služeb je největší 

změna, kterou televizní vysílání v rámci konvergence s novými médii prošlo. Díky 

existenci těchto služeb nejsou televizní diváci vázáni časovým harmonogramem lineárního 

vysílání a mohou si do jisté míry vytvořit vlastní program z pořadů, které daná služba 

nabízí. Tyto služby tak převádějí klasické televizní pořady do nelineárního vysílání, které 

si může každý jednotlivý uživatel přizpůsobit dle chuti či časových možností.  

 Jak z mé analýzy těchto služeb vyplývá, jednotlivé televizní společnosti, které jsou 

předmětem této práce, zacházejí s možnostmi, jež tyto služby nabízejí, každá trochu jinak. 

V rámci kapitoly číslo šest jsem uvedl dvě kategorie, do kterých se dají jednotlivé televizní 

společnosti rozdělit na základě toho, jakým způsobem pracují se zpřístupněním pořadů 

vysílaných na jejich televizních stanicích do nabídky těchto služeb. Společnosti Česká 

televize a FTV Prima využívají pouze jedny centralizované VoD služby, do kterých 

umísťují vybrané pořady, jež byly zařazeny do programů jejich jednotlivých stanic. Oproti 

tomu společnosti TV Nova a Seznam.cz se vydaly cestou duálního systému, který pro 

přenos vysílaných obsahů do online prostředí využívá kombinace dvou oddělených služeb.  

 Proces zpřístupňování vysílaných obsahů v nabídkách VoD služeb do velké míry 

souvisí s typem licence, kterou daná televizní společnost pro převzatý obsah drží. Jak jsem 

ukázal v kapitole 6.6.2, pořady, které jsou převzaty od cizí produkce, jsou často v 

nabídkách těchto služeb dostupné o poznání kratší dobu, než tomu je v případě pořadů, jež 

patří k původní produkci těchto společností. Dalšími faktory ovlivňujícími dobu, po niž 

jsou vysílané obsahy v nabídkách těchto služeb dostupné, jsou například ztráta relevance 

(například TV Nova z nabídky svých VoD služeb odstraňuje zpravodajské relace po dvou 

týdnech od jejich vysílání) či možnost brzké reprízy daného pořadu. 

 Nejspíš nejzásadnějším přínosem těchto služeb je skutečnost, že jejich 

prostřednictvím mohou obsahy vysílané v rámci televizního programu opustit televizní 

obrazovku a najít si své diváky téměř kdekoliv. Všechny analyzované služby jsou primárně 

určeny pro prostředí webových stránek, nicméně zde jejich dostupnost nekončí. Ke každé 
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popisované službě existuje i její verze pro mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony          

a tablety. Zároveň jsou tyto služby předlohou pro aplikace fungující v rámci HbbTV.            

V případě Televize Seznam a TV Nova je možné nalézt jejich VoD služby i ve formě 

aplikace, již je možné nainstalovat i přímo na televizor. V praxi tak dnešní televizní divák 

nemusí být v konkrétní čas (v čase vysílání) na konkrétním místě (v blízkosti televizní 

obrazovky), aby mohl sledovat pořady, o které má zájem. Existence těchto VoD služeb       

a jejich rozšíření prostřednictvím internetu a vlastních aplikací bourá zažitou představu      

o televizi jakožto médiu, kvůli němuž je třeba organizovat denní program.  

 Princip, na kterém jednotlivé služby fungují, se liší nejen mezi společnostmi, jež je 

provozují, ale také mezi jednotlivými službami, které spadají pod stejného provozovatele. 

V rámci čtyř zkoumaných společností byla identifikována jedna služba typu FVoD 

(iVysílání), jedna služba typu SVoD (Voyo) a čtyři AVoD, z nichž tři nabízejí možnost 

transformace na službu typu SVoD, pokud je zakoupeno předplatné (iPrima, Stream a jeho 

sesterská služba Archiv), a jedna, která tuto možnost nenabízí (Nova Plus). U všech čtyř 

služeb typu AVoD souvisí snaha o monetizaci nabízených obsahů nejspíše se skutečností, 

že tyto služby jsou provozovány soukromými společnostmi, cílem jejichž podnikání je 

generace zisku. Naopak iVysílání tuto možnost nenabízí nejspíš z toho důvodu, že se jedná 

o službu provozovanou televizí veřejné služby. Právě v tomto přístupu se ovšem projevuje 

nerovnoměrný vývoj v souvislosti s konvergencí mezi televizním vysíláním a kvartálními 

médii. Ačkoliv u České televize povinnost platit koncesionářské poplatky vzniká                

v souvislosti s vlastnictvím televizoru, nevzniká však v souvislosti s vlastnictvím 

mobilního telefonu či počítače. Nicméně, jak jsem argumentoval výše, televizor již             

v dnešní době není potřebný ke sledování vysílání této společnosti. Na tomto příkladu je 

vidět, že ačkoliv Česká televize naplno využívá možností, které jí nové technologie 

přinášejí, její pohled na skupinu příjemců jejího vysílání se těmto možnostem 

nepřizpůsobil a stále v některých ohledech vnímá jako své publikum jen diváky                  

u televizních obrazovek. 

            Ovšem mezi všemi čtyřmi pozorovanými provozovateli lze nalézt několik 

společných postupů. V rámci snadné dostupnosti těchto VoD služeb jsou odkazy vedoucí 

do jejich nabídky v hlavní liště webových stránek všech čtyř televizních společností. 
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Dalším sdíleným znakem je skutečnost, že přístup do nabídky všech VoD služeb je možný 

bez nutnosti registrace či zakoupení předplatného - s výjimkou služby Voyo.  

 Dále je možné vypozorovat i několik znaků, které sdílí většina těchto služeb, ale 

nelze je uplatnit u všech. Jako příklad se dá uvést nabídka předem připravených playlistů, 

které si uživatel může procházet a přehrávat. Playlisty, které jsou připravovány a nabízeny 

provozovateli příslušných služeb, jsou nejblíže lineárnímu vysílání, jak jen je to v rámci 

VoD služby možné. Uživatel sice dostane dopředu připravený program či sérii pořadů, 

které vyplní jeho soukromé vysílání, nicméně si vybírá, kdy přehrávání začne, a nemusí 

sledovat všechny pořady zahrnuté do daného playlistu. Předem připravené playlisty nabízí 

služby Nova Plus, Stream a iVysílání. Tyto playlisty lze také označit za formu expertní 

kurace, která byla převedena do prostředí VoD služeb. Tři ze zkoumaných služeb také 

nabízejí v rámci svého archivu stránky jednotlivých pořadů, které jsou zde k dispozici. 

Kromě základních informací o daném pořadu tyto stránky obsahují přehled dílů                  

a exkluzivní bonusové materiály, jako jsou rozhovory s herci či představení průběhu 

natáčení. Stránky pořadů s bonusovými obsahy lze nalézt v nabídce služeb iVysílání, 

iPrima a Nova Plus. Právě tyto bonusové obsahy mohou působit jako jisté obohacení pro 

diváky, kteří se rozhodnou navštívit VoD službu, a mohou sloužit i jako lákadlo, jež má 

zvýšit počet těchto návštěvníků.  

 Kromě výše zmíněných znaků, které lze najít mezi větším počtem zkoumaných 

služeb, je možné popsat také několik charakteristik, které jsou sdíleny jen mezi jistými 

páry. Například jak iVysílání, tak iPrima obsahují funkci interaktivního programu. Kromě 

přehledu vysílaných pořadů je z tohoto programu také možné si již odvysílané tituly 

přehrát. Dvojice služeb iVysílání a Stream poté nabízí možnost tvorby vlastních playlistů, 

které tak doplňují seznamy videí, jež jsou připravovány provozovateli těchto služeb.          

V tomto případě se tedy jedná o čistou formu nelineárního vysílání, která navíc uživateli 

umožňuje sledování několika titulů za sebou.  

 Popisované VoD služby ovšem mají i další přesah, který je pro pohled na 

současnou podobu televizního vysílání zcela zásadní. Kromě toho, že tyto služby fungují 

jako obsáhlé archivy, nabízejí i další podstatnou funkci. Jedná se o funkci internetové 

televize. V rámci této funkce je možné sledovat lineární televizní vysílání i mimo 

92



televizory. Všechny zkoumané služby tuto funkci obsahují a nabízejí zadarmo (kromě 

služby Stream, která má v sobě obsaženou samostatnou službu internetové televize 

nazvanou Archiv). Ve všech případech je také televizní vysílání v internetovém prostředí 

volně dostupné. Jedinou výjimku představují služby TV Nova, u nichž je přístup k této 

funkci podmíněn registrací (v případě služby Nova plus), případně zakoupením 

předplatného (v případě služby Voyo). Zpřístupnění vlastního lineárního vysílání (stejně 

jako VoD služeb) na jiných zařízeních, než je televizor, se televizní společnosti snaží 

využít existujících post-televizních praxí k tomu, aby byl jejich obsah stále sledován bez 

ohledu na to, jaké zařízení je k tomuto procesu využíváno. 

 Na rozdíl od jednotlivých VoD služeb a rozdílných způsobů, které jsou uplatňovány 

při umísťování vysílaných obsahů do jejich nabídek, jsou si navzájem funkce internetové 

televize velmi podobné napříč všemi platformami, které místní televizní společnosti 

využívají. I zde ovšem můžeme najít dva přístupy, jež jsou v tomto případě využívány. V 

případě funkce internetové televize v rámci VoD služeb iVysílání a Nova Plus (případně 

Voyo) má tato funkce podobu přehrávače, v němž je živě přenášeno televizní vysílání. V 

případě funkce internetové televize, která je obsažena ve službách iPrima a Archiv, se 

jedná o přehrávač, který je zároveň doplněný televizním programem. Oproti předchozím 

dvěma službám je zde jednodušší přehled o tom, jaké pořady budou následovat a které již 

byly odvysílány. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že tento doprovodný program vysílání je 

zároveň interaktivním programem, který umožňuje zpětné přehrávání už skončených 

pořadů. Služba Archiv také nabízí funkci, která přehraje pořad od začátku, pokud divák 

začátek zmeškal.  

 Téměř všechny zkoumané internetové televize posouvají televizní vysílání na další 

úroveň, jelikož dávají divákovi možnost pozastavit přenášené vysílání a po čase ho opět 

spustit bez toho, aby divákovi ušla část vysílaného programu. Divák si dokonce může 

vracet vysílání v čase. Tím je odebrána jedna z charakteristik lineárního televizního 

programu a divák může kontrolovat, kdy pořad začne. Tuto funkci ovšem nenabízejí 

služby provozované společností TV Nova, v jejichž případě se jedná čistě o přenos 

lineárního vysílání do internetového prostředí, a divák využívající tyto služby nemá nad 

sledovaným obsahem žádnou kontrolu. 
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 Dalším ze způsobů, jak v rámci funkce internetové televize dochází k bourání 

charakteristik lineárního vysílání, je možnost volby alternativního vysílaného pořadu. 

Možnost volby nabízí svým divákům internetová televize dostupná ve službě iVysílání. Je 

potřeba zmínit, že se nejedná o funkci, která je k dispozici stále. Nabídka alternativního 

programu je dostupná například při sportovních událostech, kdy si divák může při 

sledování ČT Sport volit ze dvou a více přenosů, které jsou vysílány zároveň. Na rozdíl od 

dříve zmíněného způsobu narušení lineárního vysílání je zde problematizována jeho druhá 

charakteristika, totiž nemožnost volby vysílaného programu. V kombinaci s funkcí, která 

umožňuje vracet vysílání zpět v čase, u České televize v těchto případech dochází až          

k úplnému setření hranice mezi lineárním a nelineárním vysíláním. Nabídka je nicméně 

stále omezena a čas konce pořadu je pevně daný, takže stále hovoříme o lineárním 

vysílání, ačkoliv jeho podoba je od té původní značně odlišná. 

 Posledním praktickým projevem konvergence mezi televizním vysíláním a novými 

médii je aplikace HbbTV. Tento projev adaptace televizního vysílání na nové možnosti 

dané kvartálními médii sice neovlivňuje pohled na koncept televizního vysílání tolik jako 

dva předchozí, stále ovšem jde o značnou proměnu, kterou televizní vysílání v procesu této 

adaptace prošlo. Samotná skutečnost, že tuzemské televizní společnosti této možnosti 

využívají, naznačuje, že tyto společnosti jsou si vědomy faktu, že televize slouží ve vztahu 

k novým médiím jako konvergentní médium, a chtějí této skutečnosti využít. Na rozdíl od 

předešlých dvou projevů konvergence, které jsem popsal výše, se tento jako jediný dotýká 

samotných televizorů. Prostřednictvím této funkce mohou televizory, které jsou pro tyto 

účely přizpůsobeny, modifikovat konečnou podobu programů, které přijímají. Televizní 

vysílání se tak stává interaktivnějším.  

 Ve způsobu, jakým jednotlivé televizní společnosti, kterým jsem se v této práci 

věnoval, přistupují k využívání aplikace HbbTV, lze najít několik rozdílů, ale i sdílených 

charakteristik. Všechny zkoumané společnosti využívají jednotnou podobu této aplikace 

pro všechny své televizní stanice. Většina z nich poté v rámci této aplikace nabízí širokou 

nabídku funkcí, z nichž jedna představuje příslušnou VoD službu přizpůsobenou                

rozhraní televizoru (v případě aplikace TV Nova je dostupná modifikace služby Nova 

Plus). Jediná společnost, která ke své aplikaci HbbTV přistoupila jinak, je Seznam.cz, 
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který namísto většího počtu funkcí do své aplikace zahrnul jen modifikovanou podobu 

VoD služby Stream. 

 Obecně lze říci, že primárně jsou možnosti dané HbbTV užívány k rozšíření 

nabídky dané televizní stanice. Toho je dosahováno několika způsoby. Jedním z nich je již 

zmíněné přenesení VoD služeb na obrazovku televizorů. Další se ovšem netýkají možností 

mimo televizní vysílání jako takové, ale soustředí se přímo na něj. Například aplikace 

HbbTV v případě Televize Seznam a stanic spadajících pod FTV Prima přinášejí možnost 

přehrání právě vysílaného pořadu od začátku, pokud divák nestihl jeho začátek. Dalším 

příkladem rozšíření tradičního vysílání prostřednictvím této aplikace je funkce iVysílání 

extra, kterou na svých kanálech nabízí Česká televize. Služba už byla popsána výše            

a funguje zde stejně, jako tomu je v rámci služby iVysílání. Slouží tedy nabídce 

alternativního programu vysílání.  

Summary 

 All television companies, which have been the subject of this paper, use their own 

Video on Demand services as means of distribution of their television content. Česká 

televize and FTV Prima both only use one service, while TV Nova and Seznam.cz both 

operate two separate services, which function together in a dual model. 

 With my analysis I have proved that television content, which was produced by the 

television company itself, tends to be available in the archive of these VoD services for 

longer periods of time than content that has been bought from third parties. That is because 

of the licences, which are the subject of such transactions. Another factor which affects 

how long each content is available in these services is the factor of relevancy. For example, 

I have described that news sessions are being deleted from the archive of VoD services 

operated by TV Nova way sooner, than it would be necessary because of legal reasons. The 

reasoning behind this seems to be that viewers wouldn't be interested in rewatching older 

news sessions after a couple of weeks.

 Due to the fact that each of the analysed VoD services has its own mobile app as 

well as a web page, television contents that appear in the archives of these services can 

escape the borders of their original media. This erases the idea of television as a media, 
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which requires it’s viewers to organise their time schedule around it’s own. Because of the 

possibility of watching various television contents outside of the television screen, it is 

possible to argue that the linear broadcasting model is declining. We could also argue that 

the domestication theory is outdated because of what is mentioned above. 

 During the analysis I have identified one FVoD service (iVysílání), one SVoD 

service (Voyo) and four AVoD services. Three of those offer the possibility of buying a 

subscription, which would effectively turn them into a SVoD service (this includes iPrima, 

Stream and it’s sister service Archiv). The fourth AVoD service, which doesn’t offer such 

an option is Nova Plus. In case of all four mentioned AVoD services there can be drawn a 

connection between the need of monetizing their contents and the fact that they are 

serviced by private companies, whose point of doing business is generating profit. 

 All of the television companies, which have been the subject of this paper, allow 

their viewers to receive the broadcasting of most of their television channels not only on 

the flat screen, but in the online sphere as well. The internet television is a function 

included in all analysed VoD services. Except for the services serviced by TV Nova, all 

other broadcastings available in the online sphere have some of the characteristics of linear 

broadcasting removed. That is achieved by giving the viewer the power to pause the 

broadcasting and even go back in time and rewatch what has already been broadcasted. 

Česká televize also offers the option of choosing an alternative content that is being 

broadcasted with the function called iVysílání extra. 

 Besides that, all television companies, which have been analysed in this paper, offer 

the access to their own VoD services on the television itself via the HbbTV app. 

 To summarise all of the mentioned above, television nowadays doesn't just mean 

the broadcasting that can be seen on the big screen. Television broadcasting has many 

forms and the contents that are part of this broadcasting have escaped from the limitations 

represented by their original media. In relation to this, we can talk about a new age of 

television, one where the linear broadcasting model is declining and the need for 

organising time in accordance with television programmes has vanished.
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