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Abstrakt 
Diplomová práce na téma Změny programového schématu kanálu ČT 2 po novele 

zákona o České televizi z roku 2011 zkoumá, zda došlo ke komercionalizaci tohoto 

televizního kanálu poté, co byla zákonem změněna pravidla pro umístění reklamy                      
a reklamních sdělení na kanálech televize veřejné služby. Kanál ČT 2 byl od svého počátku 

koncipován jako kanál alternativní, určený náročnějšímu publiku. Takový kanál z logiky 

svého zaměření necílí na vysokou sledovanost. Přesto byl změnou zákona určen k prodeji 
reklamního času jako jediný plnoformátový kanál České televize. 
 Rešerše přinesla celou řadu informací týkajících se televizního vysílání ze zákona     
a vlivů, které na televize veřejné služby působí. Česká televize byla jako televize veřejné 

služby zařazena do mediálního systému a zároveň práce přinesla přehled o situaci médií 

veřejné služby v některých evropských zemích. Práce se zabývá technikou a principy tvorby 
televizního programu a jeho jednotlivými součástmi, které mají nepochybně vliv                      
na výsledný mediální produkt, kterým je programové schéma daného kanálu. 
 Odborné publikace českých a světových mediálních odborníků umožnily autorovi 
vytvořit vlastní definici pojmů, na jejichž popisu se jednoznačně neshoduje ani odborná 

veřejnost. Jedná se zejména o definování divácky atraktivního pořadu, pořadu pro náročného 

diváka a s tím související podmínky vytváření programového schématu pro diváky s vyššími 
nároky na obsahovou kvalitu nabízených pořadů. Literatura byla také podkladem při popisu 

použitých výzkumných metod. Tato část práce ukázala na desetiletí trvající diskuzi                   
v odborných i laických kruzích, která se vede na téma funkce a role televize jako média        
ve společnosti.  
 Provedené analýzy ukázaly, že změna zákona neměla vliv na programové schéma 

kanálu ČT 2. Posun k nabídce pořadů, které cílí na vyšší sledovanost, se neprokázal. 

Současně z údajů o hospodaření České televize vyplývá, že příjmy z prodeje reklamního 

času se od doby přijetí novely zákona o České televizi trvale snižují. 
 S ohledem na skutečnost, že finanční prostředky získané prodejem reklamního času 

nejsou primárně určeny k financování provozu České televize a tvoří jen nepatrnou část 

celkového finančního objemu, se kterým Česká televize hospodaří, nabízí se otázka,            
zda nepokračovat v započaté diskuzi o jejím hospodaření. Autor práce se přiklání k názoru, 

že by Česká televize měla být financována jen z veřejných zdrojů a zároveň by měla být tato 

veřejná korporace zredukována. Provozování několika tematických kanálů by poskytlo 
prostor pro vytváření nabídky pro náročného diváka a naplňování požadavku veřejné služby. 



  

Abstract 
The diploma thesis on the topic Changes in the programming scheme of the ČT 2 

channel after the amendment to the Czech Television Act of 2011 examines whether            
this television channel was commercialized after the law changed the rules for placing 
advertisements and advertising messages on public service television channels. The ČT 2 

channel was conceived as an alternative channel intended for a more demanding audience. 
From the logic of its focus, such a channel does not aim at high viewership. Nevertheless, 
the amendment to the law designated it for the sale of advertising time as the only full-format 
channel of Czech Television. 

The search provided a wealth of information regarding television broadcasting          
by law and the effects it has on public service television. Czech Television was included      
in the media system as a public service television. The work deals with the technique           
and principles of creating a television program and its individual components,                    
which undoubtedly have an impact on the resulting media product, which is the program 
scheme of the channel. 

Professional publications of Czech and world media experts enabled the author          
to create his own definition of terms, the description of which clearly does not agree           
with the professional public. It is mainly about defining a program that is attractive                   
to viewers, a program for a demanding viewer and the related conditions for creating                 
a program scheme. The literature was also the basis for describing the research methods 
used. This part of the work showed a decade-long discussion in professional and lay circles, 
which is conducted on the topic of the function and role of television as a medium in society. 

The performed analyzes showed that the change in the law did not affect the program 
scheme of the ČT 2 channel. The shift to the offer of programs aimed at higher viewership 

was not proven. At the same time, data on the management of Czech Television show         
that revenues from the sale of advertising time have been steadily declining for last decade. 

With regard to the fact that the funds obtained from the sale of advertising time         
are not primarily intended to finance the operation of Czech Television, the question arises 
whether not to continue the discussion on its management. The author of the thesis is inclined 
to the opinion that Czech Television should be financed only from public sources                  
and at the same time this public corporation should be reduced. The operation of several 
thematic channels would provide space for creating an offer for the demanding viewer        
and fulfilling the requirement of public service. 
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1 Úvod 
Téma této diplomové práce bylo zvoleno s ohledem na dlouhodobě probíhající 

diskuzi o úloze médií veřejné služby ve společnosti. Přestože v České republice je existence 

a činnost médií veřejné služby, tedy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové 

kanceláře považována za samozřejmou, uspořádání mediálního trhu se samozřejmě 

v jednotlivých státech světa liší v závislosti na historických okolnostech zahájení činnosti 

daných médií, sociální a politické situaci, typu ekonomiky a kulturních zvyklostech. 

Diplomová práce se bude zabývat problematikou zařazení reklamního vysílání                         
do programové skladby televize veřejné služby, konkrétně kanálu ČT 2 a otázkou,                 
zda má umístění reklamy na kanálu televize veřejné služby vliv na jeho programovou 

skladbu.  
Kromě diskuze o nutnosti existence médií veřejné služby, jejich právním postavení, 

rozsahu jejich činnosti, programové náplni a dalších tématech, která s jejich existencí               
a činností souvisí, se vede také diskuze o způsobu jejich financování. 

Financování chodu médií veřejné služby je v severo/středoevropském modelu 

mediálního systému v zásadě realizováno dvěma způsoby. Prvním způsobem je financování 

výhradně z veřejných zdrojů, které má různé podoby. Od financování v rámci státního 

rozpočtu, přes výběr koncesionářských poplatků až po daň na provoz médií veřejné služby. 

Druhý způsob také využívá veřejné zdroje, ale umožňuje médiím veřejné služby zároveň 

prodávat reklamní čas. Smyslem existence druhého způsobu je primárně rozložení zátěže                          
z financování médií veřejné služby mezi občana a komerční subjekty. 

Veřejná debata vedená ve spojení s financováním je zaměřena zejména na otázky, 

zda je zvolený model ekonomicky a společensky výhodný, zda zajišťuje dostatečnou 

nezávislost na exekutivě, zda umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření veřejného média        
a v neposlední řadě, zda zvolený model financování ovlivňuje programovou skladbu 

zvoleného média a jeho mediální obsah. 
Tato práce se věnuje vztahu mezi prodejem reklamního času a sponzoringu pořadů 

na kanálu České televize ČT 2 a jeho programovou skladbou, a to po přijetí zákona 302/2011 

Sb. ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony a který určil, že reklamní čas bude moci Česká 

televize nabízet pouze na kanálu ČT 2 a ČT sport, místo dosavadního prodeje reklamního 

času a sponzoringu pořadů na všech kanálech České televize. 
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Na tomto místě je nutné uvést, že zatímco v některých zemích Evropy jsou televize 
veřejné služby financovány výše popsaným kombinovaným způsobem, prodej reklamního 

času v České televizi nemá na její provozní financování vliv. Důvody jsou v tomto případě 

dva. Prvním důvodem je skutečnost, že Česká televize je financována prostřednictvím 

koncesionářských poplatků, druhým důvodem je, že výnosy z prodeje reklamního času jsou 

ve srovnání s výnosy z koncesionářských poplatků zcela marginální. Poskytování vysílacího 

času pro reklamní účely tedy nemá v případě České televize ekonomické opodstatnění. 
Tuto skutečnost si zcela nepochybně uvědomoval i Parlament České republiky, který 

zákonem stanovuje pravidla existence a chodu médií, včetně médií veřejné služby. 

S ohledem na objem finančních prostředků z veřejných zdrojů by se zcela logicky nabízel 

úplný zákaz prodeje reklamy na kanálech České televize. Místo tohoto řešení byl přijat 

zákon, který prodej reklamy přesunul na kanál ČT 2, který byl od počátku své existence 

určen spíše pro vysílání pořadů pro náročnější diváky a Česká televize výnosy z prodeje 
reklamního času musí využívat pouze na zákonem určené aktivity, případně                        
z nich financovat zákonem zřizované kulturní fondy.  

Práce byla zpracována v souladu s odsouhlasenými tezemi, došlo pouze k nepatrným 

změnám v členění textu a číslování kapitol, které vycházely z požadavku lepší 

srozumitelnosti jednotlivých oddílů. Praktická část byla také zpracována pomocí metod, 

které byly uvedeny v tezích. 

2 Cíl práce 
Autor této diplomové práce chce najít odpověď na základní výzkumnou otázku: 

„Došlo po zavedení vysílání reklamy na kanálu ČT 2 ke změně nabídky programů a k jaké?“ 

V rámci zpracování tohoto tématu je potřebné zvolit výchozí hypotézy, které budou následně 

přijaty, či odmítnuty. Základní hypotézou je tvrzení, že dojde ke snížení počtu pořadů          
pro náročného diváka v hlavním vysílacím času. Také lze předpokládat, že takto definované 

pořady budou přesunuty do méně atraktivního vysílacího času, například mezi půlnoc              
a šestou hodinu ranní. V rámci analýzy programové skladby lze také zjišťovat, zda v hlavním 

vysílacím času, tzv. prime time, nebylo zařazeno větší množství zahraničních zábavných 

komediálních, dobrodružných a detektivních pořadů. K posunu programové nabídky mohlo 

samozřejmě dojít i u náročnějších pořadů, jakými jsou například dokumenty. Je zřejmé,        
že  i laik vnímá rozdíl mezi dokumentem zaměřeným na potřeby specifické divácké skupiny, 

například věřících, a dokumentem o přírodě nebo cestování. 
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Cílem této diplomové práce je prozkoumat pomocí zvolených metod, jaký je vztah 

mezi nastaveným způsobem hospodaření televize veřejné služby a její programovou 

skladbou. Cíle by mělo být dosaženo porovnáním výsledků obsahových analýz 

programového schématu kanálu ČT 2 v období před zavedením prodeje reklamy a po jeho 
zavedení. Pro toto posouzení byla zvolena období, která mají značný časový odstup                
od okamžiku, ve kterém byla přijata změna zákona. 

Sekundárním cílem práce je tedy s pomocí studia odborné literatury definovat pojmy 

komerční pořad a pořad pro náročného diváka. Sekundární cíl byl zvolen s ohledem na stále 

probíhající veřejnou i odbornou diskuzi na téma definice veřejné služby, respektive 

definování mediálních obsahů, které by měla média veřejné služby nabízet občanům. 

3 Teoretická východiska zpracování tématu 
Zpracování tématu vztahu komerčních aktivit na kanálech televize veřejné služby, 

jejich programovou skladbou a mediálním obsahem vyžaduje vytvoření dostatečného 

teoretického i metodologického zázemí. 
Studium odborných zdrojů a pramenů je nezbytným krokem k získání informací         

o historii televizního vysílání, postavení televize v mediálním systému daného státu, historii 

konkrétního provozovatele televizního vysílání, právním rámci televizního vysílání, právní 

formě a postavení provozovatele televize veřejné služby, legislativním rámci týkajícím         
se prodeje a vysílání televizní reklamy a v neposlední řadě také pro výběr vhodných metod 

výzkumu a zpracování jeho výsledků. Z těchto důvodů byly mezi literární zdroje zařazeny 
publikace světových a českých mediálních teoretiků, i odborníků na oblast provádění 
výzkumů. 

Z českých autorů lze uvést Milana Krumla, Jana Jiráka, Barbaru Köpplovou, Milana 

Šmída, Martina Štolla, Tomáše Trampotu a Miroslava Dismana, ze zahraničních                   
pak Marshalla McLuhana, Pierra Bourdieu, Roberta McChesneyho, Umberta Eca,       
Daniela C. Hallina, Paola Manciniho, Denise McQuaila, Jamese Monaca, Neila Postmana   
a Philippa Perebinossoffa. Kromě literárních zdrojů bude autor diplomové práce využívat 

také zdroje, které jsou dostupné on-line a částečně také vlastních prací, zpracovaných během 

studia. 
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3.1 Pravidla a principy televizního vysílání 
Nástrojem pro zpracování informací o zvoleném tématu diplomové práce                     

ve vybraných zdrojích je rešerše. Osvaldová, Halada a kol. ve své Praktické encyklopedii 

žurnalistiky a marketingové komunikace definují rešerši takto: „rešerše (franc. rechercher 
= hledání, pátrání, poptávka) vyhledávání, shromažďování a ověřování údajů, faktů                
a informací. Jedna ze základních pracovních technik žurnalisty. Nejde jen o shromažďování 

podkladů, ale také o kritický odstup, úplnost, kontrolu a rekonstrukci, včetně zkoušky 

koherence (souvislostí, spojitostí). …Jde o důležitý pracovní nástroj zpravodajství, 

publicistiky, ale zejména odborné a vědecké práce vůbec.“ (Osvaldová, 2010) 
V souladu s touto definicí bude autor postupovat při práci s uvedenými zdroji tak, 

aby podal věrný obraz o tom, jak o zkoumané problematice informovali uznávaní odborníci. 
Rešerše odborných textů je pro autora práce také nezbytným předpokladem k tomu,             
aby k dané problematice mohl zaujmout vlastní odborné stanovisko.  
3.1.1 Historický vývoj uspořádání televizního trhu 

V souvislosti s programovou skladbou televize veřejné služby a jejím financováním 

je nezbytné sledovat historický vývoj televizního vysílání, neboť má zcela jednoznačně 

určující vliv i na současné uspořádání televizního trhu. 
Počátky televizního vysílání lze datovat do 20. let 20. století. Období po skončení 

první světové války se neslo v duchu obnovy zničené Evropy, vzniku a stabilizace nově 

vzniklých států včetně Československa, ale například v Německu, které bylo postiženo 

válkou a následně i velkými válečnými reparacemi, také vleklými občanskými nepokoji, 

politickou nestabilitou, nezaměstnaností a s tím spojeným nástupem totalitních ideologií, 

které nabízely rychlá řešení. Soupeření komunistické a nacistické ideologie provázely 

násilné pouliční střety obou stran. S příchodem světové hospodářské krize se nestabilita 

rozšiřovala do dalších zemí Evropy. Francie, Polsko, Maďarsko, Rakousko, všechny tyto 

státy byly postiženy obdobnými problémy, se kterými se dlouhodobě potýkalo Německo. 
Politické reprezentace těchto zemí si byly vědomy síly médií, v živé paměti ještě 

měly jejich roli v propagandistickém boji první světové války, ve kterém nejsilnější roli 

sehrály tiskoviny. Fenomenální úspěch rozhlasového vysílání, které bylo zahájeno ve většině 

evropských zemí bezprostředně po skončení války, nezůstal bez povšimnutí vědců,               
ale i politiků. Bylo zřejmé, že vliv rozhlasu na posluchače bude ve srovnání s tiskovinami           
na zcela jiné úrovni. 
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Na pozadí těchto historických dějů probíhal překotný vývoj další převratné 

technologie, která měla být využita v mediálním světě. Tou bylo televizní vysílání.              
Pod záštitou velkých firem a pod vedením významných vynálezců a vědců probíhaly pokusy 

o dálkový přenos obrazu a zvuku. Samozřejmě různí vynálezci přicházeli s různými 

technologiemi a mezi jednotlivými skupinami probíhal konkurenční boj o prosazení 

vlastního systému. Situaci týkající se soupeření jednotlivých systémů popisuje ve své knize 

Televize? Televize! Milan Kruml na příkladu Velké Británie, která pravidelné televizní 

vysílání zahájila jako první země na světě 2. listopadu 1936. Tam soupeřily společnosti 

Marconi-E.M.I. a BBC. „Obě společnosti se po týdnu střídaly. Marconi-E.M.I.                 
(která preferovala elektronický systém) vysílala obraz tvořený 405 řádky při frekvenci 25 

obrázků za sekundu, Baird [BBC] pracoval s 240 řádky se stejnou frekvencí [v mechanickém 

systému]. Již 6. února 1937 však poradní výbor pro televizi po důkladném zvážení kladů       
a záporů obou systémů doporučil BBC, aby se s konečnou platností rozhodla                            
pro [konkurenční] systém elektronický.“ (Kruml, 2013) 

Jak je z výše uvedeného patrné, zavedení televizního vysílání bylo nejen finančně     
a technicky velmi náročné, ale zároveň bylo od samého počátku pod bedlivým dozorem 

vládních regulačních orgánů. Tato pozornost byla vyvolána dvěma faktory. Zaprvé nutností 

přidělení frekvence radiových vln, které si každý stát z bezpečnostních důvodů hlídal               
a za druhé proto, že si vlády byly vědomy potenciálu televize, jako nástroje pro ovlivňování 

veřejného mínění. Je příznačné, že všechny totalitní režimy udržují televizní vysílání          
pod svojí mocenskou kontrolou. 

Vysoká finanční náročnost a participace státu vedla k rozvoji veřejných korporací    
či institucí, které v jednotlivých zemích Evropy desetiletí provozovaly televizní vysílání 

v režimu, který dnes nazýváme veřejná služba. Modely řízení a provozu, zavedené v období 

po roce 1945, přetrvaly na jednotlivých mediálních trzích v podstatě dodnes. 
3.1.2 Televizní vysílání a společnost - modely mediálních systémů 

Média jako součást společnosti se přirozeně stala předmětem zkoumání různých 

vědních oborů. S rozvojem médií a jejich vlivu se od tradičních vědních oborů, jakými           
je například filozofie a posléze sociologie, postupně oddělily více specializované obory, 

které se zabývají studiem médií a které jsou v současné době obecně nazývány mediální 

studia. 
Hlubší poznání dějů a souvislostí vedlo k utváření různých teorií, které popisovaly 
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společenské a politické rámce, ve kterých média vznikala a působila. Mezi nejvýznamnější 

teoretiky médií, kteří se této problematice věnují, patří americký profesor komunikačních    
a politických věd Daniel C. Hallin a italský profesor politické komunikace Paolo Mancini, 
kteří v roce 2004 vydali knihu Systémy médií v postmoderním světě. Ve svém díle 

definovali tři mediální systémy, jež vykazují podobné parametry společenského                          
a politického vývoje a zároveň jsou i geograficky blízké. Při zkoumání činnosti televize 

veřejné služby na území České republiky je vhodné zaujmout podobný přístup, jaký měli 

autoři při práci na své knize: „Nejde nám o posuzování mediálních systémů vzhledem 

k normativnímu ideálu, ale o analýzu jejich historického vývoje jakožto institucí v rámci 

konkrétního sociálního prostředí. Chceme pochopit, proč se vyvinuly tak, jak se vyvinuly; 

jakou skutečnou roli hrají v politickém, sociálním a ekonomickém životě; jak fungují v rámci 

vztahů k dalším sociálním institucím. Modely žurnalistiky, které uvádíme, chápeme            
jako empirické, nikoli jako normativní. 

To neznamená, že by nás nezajímaly normativní otázky, ani že bychom chtěli zastávat 

postoj funkcionalistického relativismu, který předpokládá, že každá existující mediální 

instituce musí ipso facto1 naplňovat pozitivní funkci vůči společnosti jako celku. Pokusíme 

se spíš ukázat, že srovnávací analýza může přispět k zodpovězení určitého typu otázek,    
které zajímají teoretiky v komunikačních vědách. [Např.] je nezávislost médií způsobena 

komercializací, nebo ji naopak narušuje?“ (Hallin, 2008) 
Vedeme-li tedy diskuzi o tom, jaké služby a za jakých podmínek by měla poskytovat 

Česká televize svým koncesionářům, pak je pro přijetí správných závěrů nutné chápat její 

existenci v širším rámci, tedy i v rámci mediálního systému, ve kterém se nachází. 
Hallin s Mancinim definovali tři základní modely mediálních systémů,                     

které lze nalézt ve v Evropě a Spojených státech amerických. Jedná se o tyto modely: 
 
Středomořský (mediteránní) model neboli model polarizovaného pluralismu:            
tento model se uplatňuje v Řecku, Portugalsku, Španělsku, Itálii a Francii. Jeho základním 

politickým rysem je pozdější přechod k demokracii a rozvoj industriálního kapitalismu,     
než jaký prodělala Velká Británie a některé země severní a střední Evropy. 
 
Severoatlantický model neboli liberální model: tento model se uplatňuje v USA, Velké 

                                                           1 Ipso facto – (lat.) už tím; tím samým faktem 
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Británii, Kanadě a Irsku. Základním rysem je liberální přístup k vlastnictví médií, brzký 

nástup bulvárních médií, relativně nízká úroveň regulace a nízká veřejná finanční podpora 

médií. Velký důraz je kladen na nezávislost a neutralitu. 
 
Severo/středoevropský model neboli model demokraticko-korporativistický:             
tento model se uplatňuje ve Skandinávii, Beneluxu, Německu, Rakousku, Švýcarsku                
a od pádu sovětského bloku také v postkomunistických zemích střední Evropy, tedy v České 

republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. 
 
 S ohledem na výše uvedené je vhodné detailněji rozebrat severo/středoevropský 

model, resp. model demokraticko-korporativistický, do kterého s jistými výjimkami řadíme 

i mediální trh České republiky. 
 Mediální modely popisují nejen samotné uspořádání jednotlivých médií, jejich 

právní formy, formy vlastnictví a další atributy, týkající se médií samotných, ale zcela 

nezbytně obsahují také popis postavení médií v politickém systému zemí, které patří              
do konkrétního modelu. Politický vývoj, který mají země demokraticko-korporativistického 

modelu podobný, popisují ve své knize Hallin s Mancinim takto: „Jak jsme uvedli, 
liberalismus zvítězil v severní Evropě už záhy a většinu demokraticko-korporativistických 

zemí od počátku 19. století charakterizovala omezená moc státu. V mediální sféře                     
se to projevovalo silnou ochranou svobody tisku a poskytováním veřejného přístupu 

k veřejným informacím. 
 Liberální tradici na počátku 20. století ovšem významným způsobem pozměnil vývoj 

demokratického korporativismu. Demokratický korporativismus, jak detailněji ukážeme 

v poslední části kapitoly, vzešel z procesu vyjednávání mezi sociálními skupinami,             
které představovaly prominentní zájmy vlastníků kapitálu, pracujících či agrárníků. 

Klíčovou součástí tohoto vyjednávání bylo rozšíření sociálního státu, a právě silný sociální 

stát patří mezi specifika zemí severní a střední Evropy. Jde o jeden z nejdůležitějších rozdílů 

mezi politickou strukturou a kulturou demokratického korporativismu a liberálních zemí…. 

Katzenstein (1985) rozlišuje mezi takzvaným sociálním korporativismem, který převažuje 

v Rakousku, Norsku a Dánsku, a liberálním korporativismem, jehož příkladem jsou Belgie, 

Nizozemsko a zejména Švýcarsko. Modelu liberálního korporativismu se blíží také Německo. 

V Německu ovlivnila vývoj relativně liberálního systému touha mediální sféry omezit státní 

moc a vyhnout se tak znovunastolení totality. Demokraticko-korporativistické země obecně 
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jsou i přes tyto odlišnosti charakteristické relativně vysokou mírou sociálních výdajů               
a dalších forem aktivních zásahů státu do ekonomického a sociálního života včetně aktivní 

politiky v oblasti průmyslu. Politická kultura demokraticko-korporativistických zemí tíhne 

ke zdůrazňování povinnosti státu poskytovat všem občanům a skupinám podmínky nutné    
pro jejich plnou participaci na fungování společnosti. Gustafssonův názor2 citovaný v úvodu 

této kapitoly – Gustafsson svou tezi uvádí jako důkaz silného konsenzu ve věci sociální role 

tisku v sedmdesátých letech 20. století – odráží uplatnění této filozofie na média, která jsou 

v zemích demokratického korporativismu vnímána nejen jako soukromé komerční podniky, 

ale jako sociální instituce, za které je stát do velké míry odpovědný. Tato tradice                        
se v mediální politice projevuje v několika podobách: systémem dotací tisku, silnější 

regulací mediálního průmyslu než v liberálním modelu, s důrazem na úlohu veřejné služby.“ 

(Hallin, 2008) 
 Na tomto místě je jistě vhodné poukázat na skutečnost, že se země, které prodělaly 

od konce druhé světové války demokratický vývoj, a země, které byly v područí Sovětského 

svazu, pod jehož kuratelou „budovaly socialismus“, nakonec po více než sedmdesáti letech 

ocitly ve velmi podobné společenské a politické situaci. Jistě zde hraje roli členství většiny 

zemí demokraticko-korporativistického modelu v Evropské unii. Její instituce ve stále větší 

míře využívají při své činnosti principy sociálního inženýrství, které se projevují vysokou 

mírou ingerence do všech oblastí lidského života, a to pod rouškou „ochrany“ občanů               
a obyvatel členských zemí. Z tohoto pohledu se pro svobodný rozvoj médií i společnosti jeví 

jako vhodnější model liberální. 
 Vazby na politický systém existují v každém modelu a u každého typu média. 

Elektronická média však od samého počátku vysílání podléhají větší kontrole i regulaci,     
jak již bylo uvedeno na začátku této kapitoly. Při studiu mediálních modelů se tudíž Hallin 
s Mancinim pokusili identifikovat a také definovat přístup jednotlivých států k nim. Ve svém 

díle uvádějí: „Jelikož jsou systém médií veřejné služby i regulační orgány dohlížející              
na komerční vysílání veřejné instituce, mají významné vazby na politický systém.              
Avšak podoba těchto vztahů se podstatně liší svou formou a odráží různé stupně a podoby 

                                                           2 „Stát podle našeho názoru za masová média odpovídá. Za prvé je odpovědný za legislativní zajištění 

formální i reálné záruky svobody slova a svobody tisku. novinářům musí být zaručeno právo získávat 

informace a šířit své poznatky. Odpovědnost státu je ale ještě širší. Stát má při službě demokracii a svým 

občanům odpovědnost za vytvoření a udržení informačního a tiskového systému, který by vyhovoval mnoha 

rozdílným názorům (Gustafsson, 1980:104)“ (Hallin, 2008) 
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politického paralelismu. Můžeme rozlišovat čtyři modely řízení vysílání veřejné služby,   
které jsou ve většině zemí zároveň předlohou modelů regulačních orgánů: 
 

(1) Vládní model, u kterého je vysílání veřejné služby – blížící se v tomto modelu 
státnímu vysílání – kontrolováno přímo vládou nebo politickou většinou. Klasickým 

příkladem této formy řízení je francouzské vysílání za vlády de Gaulla… 
(2) Nejzřetelnější příklad profesního (kvalifikovaného) modelu je British Broadcasting 

Corporation (BBC) představující tradici rigidního oddělení od politické kontroly       
a řízení vysílání profesionály. Jak uvedeme, tento model je charakteristický             
také pro kanadskou CBC, irské vysílání veřejné služby, některé skandinávské země              
a veřejnoprávní vysílání ve Spojených státech. 

(3) U parlamentního modelu neboli modelu proporčního zastoupení se kontrola 
veřejného vysílání dělí mezi politické strany proporčním zastoupením, způsobem, 

jaký je v Itálii znám jako littizzazione a v německy mluvících zemích                            
jako Proporzionsprinzip….  

(4) „Občanský“ neboli „korporativistický“ model se z hlediska distribuce kontroly 
vysílání veřejné služby mezi různé sociální a politické skupiny podobá 

parlamentnímu modelu. Odlišuje se však tím, že reprezentace je rozšířena                        
i mimo politické strany také na jiné druhy „sociálně relevantních skupin“ – odbory, 
podnikatelské asociace, církevní organizace, etnická uskupení a podobně.“ (Hallin, 
2008) 

V České republice se řízení médií veřejné služby nejvíce blíží modelu parlamentnímu,  
neboť volba členů mediálních rad, které dohlíží na jejich činnost a které rozhodují                      
o jmenování ředitelů těchto organizací, je v kompetenci parlamentu. Samozřejmě s ohledem 
na historický vývoj i v České republice má tento způsob řízení svá specifika, stejně             
jako je tomu u ostatních zemí demokraticko-korporativistického modelu. 
 V důsledku historických společenských změn ve střední Evropě, ukončení existence 

bipolárního rozdělení světa a růstu vlivu některých velkých světových ekonomik, zejména 

Číny, dochází v posledních letech k masivní unifikaci mediálních trhů v zemích,                
které doposud patřily do rozdílných mediálních modelů. Hlavním důvodem je obecná 

globalizace obchodu a s tím související distribuce mediálních obsahů. Produkce mediálních 

firem           ze Spojených států tvoří v mnoha zemích světa i Evropy více než 35 % mediálního 

obsahu televizního vysílání. Je tedy zřejmé, že konzumenti – diváci přestávají vnímat 
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kulturní rozdíly mezi vlastní tvorbou a tvorbou zahraniční, čímž dochází                                
k tzv. homogenizaci. Hallin s Mancinim považují televizní vysílání za společnou základnu 

homogenizace a uvádějí: „Skutečnost, že rozhlas a televize jsou „všeobecně zaměřenými 

médii“ a byly schopny přenášet sdělení bez ohledu na ideologické a skupinové hranice, 
mohla mít důležité politické důsledky dokonce i mimo obsah vysílání, na což poukazují 

některé citované popisy úpadku stran: Politickým stranám to umožnilo velmi efektivním 

způsobem oslovovat občany mimo svou ustavenou sociální základnu, což přispělo k vzestupu 
všeobecně zaměřených stran a k odumírání tradičních prostředků komunikace, které byly 

svázány se sociálními sítěmi jednotlivých subkomunit.“ (Hallin, 2008) 
S homogenizací mediálních modelů však dochází k jejich změnám,                            

které dle některých odborníků povedou až ke vzniku jediného globálního mediálního 

systému. Samozřejmě s výjimkou totalitních či autoritářských režimů. Tyto změny vedou  
ke změně chování a celkového působení jednotlivých subjektů na mediálním trhu,                      
a to včetně médií veřejné služby. Dochází tak ke změnám v programové nabídce, způsobu 

řízení a kontroly a v neposlední řadě ke změnám ve způsobu financování. 
3.1.2.1 Konsolidace televizního prostředí v Československu pro roce 1989 V prostoru střední Evropy došlo k zásadnímu společenskému obratu v roce 1989, 
kdy došlo k pádu komunistických režimů v Maďarsku, Polsku, východním Německu, 

Československu, Rumunsku a Bulharsku. Uvedené země se postupně snažily stabilizovat 

svoje společenské poměry a změnit legislativu tak, aby odpovídala požadavkům,                 
které na ni klade moderní demokratická společnost. Na území České republiky bylo 

zásadním krokem přijetí zákona 483/1991 Sb., o České televizi, který položil legislativní 

základ pro existenci televize veřejné služby v demokratickém prostředí. 
Problematiku přechodu totalitních médií do demokratického prostředí systematicky 

studoval polský mediální teoretik Karol Jakubowicz, který ve svém posledním díle Média   
a demokracie v 21. století: hledání nových modelů popisuje vztah médií a společnosti              
a ve svém díle sledoval následnou dynamiku vývoje demokracie, její krizi a s ní spojenou 

krizí médií. (Jakubowicz, 2017) 
Tyto změny se samozřejmě dotýkaly i činnosti médií. V první řadě byla zrušena 

cenzura, kterou v různé míře uplatňovaly všechny socialistické režimy, ve kterých vládli 

komunisté. S pádem totalitních režimů vznikala soukromá média, v počátcích tištěná, 

později i elektronická. Dalším krokem, alespoň na území bývalého Československa, bylo 

odideologizování v té době státních elektronických médií. Komunistická strana 
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Československa si během své čtyřicetileté tyranie udržovala vliv nad všemi médii, televize 

a rozhlas však byly pod zvýšenou kontrolou, neboť i komunisté přes své povětšinou chabé 

vzdělání chápali, že tato média mají mimořádný vliv na veřejné mínění. Z těchto důvodů 

bylo vedení Československé televize (ČST) obsazováno výhradně nomenklaturními kádry, 

které byly loajální ke komunistickému vedení. Podle stejného klíče pak byly obsazovány       
i nižší úrovně vedení. Aby ČST mohla začít poskytovat veřejnou službu řádným způsobem, 

bylo třeba zcela změnit vedení a nahradit jej lidmi, kteří s předchozím režimem 

nekolaborovali. (Bednařík, 2019) 
Československá televize se postupně stala součástí mnoha mezinárodních organizací, 

které sdružují provozovatele televizního vysílání. Jedná se zejména o European 

Broadcasting Union (EBU), Public Broadcasting International (PBI), Broadcasting Fee 
Association (BFA), European Group of Television Advertising (EGTA), Euronews, 
Eurosport a řady dalších. (Vše o ČT, 2021) Mezinárodní spolupráce vycházela 

z celospolečenského úsilí o návrat Československa mezi evropské země se standardním 

společenským, hospodářským a politickým zřízením. Jedním z tehdejších cílů bylo stát         
se součástí Evropských společenství, která se následně přerodila v Evropskou unii. Od roku 
2004 je členskou zemí i Česká republika. Mediální legislativa i mediální prostředí                     
je tak významně ovlivněno pravidly, která vznikají na evropské úrovni. Pro posouzení 

činnosti a programové skladby televize veřejné služby v České republice je nutné                     
se seznámit i s evropským prostředím. Zdrojem informací o činnosti médií veřejné služby 

na území Evropské unie mohou být materiály EBU, studie, které vypracoval na základě 

požadavků Parlamentu České republiky Milan Šmíd a které publikoval Parlamentní institut 

v letech 2011 a 2014 a také Marc Raboy v knize Public Broadcasting for the 21st Century. 
3.1.2.2 Televizní vysílání v prostředí Evropské unie 

Šmíd ve své studii Vysílání veřejné služby v zemích Evropské unie, jeho organizace 

a fungování z roku 2011 uvádí, že se vstupem komerčních televizních stanic na mediální 

evropský trh v průběhu 80. let 20. století začalo docházet k nutnosti reagovat na změny   
s tím spojené. Dalším faktorem byl „samotný technologický pokrok, výrazně proměňující 

scénu médií sociální komunikace včetně komunikace masové, nastolil nové otázky týkající  
se podstaty a další existence vysílání veřejné služby podporované z veřejných prostředků. 

Tento veřejný diskurs se odráží v četných dokumentech dvou evropských institucí – 
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Rady Evropy3 a Evropské unie, přičemž Rada Evropy jako garant základních lidských práv 

a svobod se vyjadřuje ke kulturním a politickým aspektům problému, zatímco na půdě 

Evropské unie se řeší spíše otázky politického a ekonomického významu.“ (Šmíd, 2011) 
Kromě otázek kulturních nastolil vznik Evropské unie a jejího volného vnitřního trhu 

ještě jednu významnou otázku, týkající se provozu médií veřejné služby. Z definice 
Evropského jednotného trhu4 jednoznačně vyplývá, že všechny členské země musí mít 

shodné výchozí podmínky pro podnikání, tedy zejména nesmí být vytvářeny obchodní 

bariéry pro jednotlivé tržní subjekty a mimo jiné nesmí být trh deformován tzv. nedovolenou 

veřejnou podporou. Tato oblast se velmi výrazně dotýká právě médií veřejné služby,      
neboť ta jsou financována vždy z veřejných zdrojů, v některých zemích zároveň i z příjmů 

z reklamy, jsou tedy přímými účastníky na trhu s televizní reklamou a mohla by být 

zvýhodněna proti běžným komerčním provozovatelům vysílání. S touto situací se Evropská 

unie dle Šmída pokoušela vypořádat nastavením srozumitelných pravidel. „Podpora vysílání 

veřejné služby a veřejnoprávních vysílatelů je dotčena právem EU vzhledem k článkům 

Smluv zakazujícím státní podporu v rámci vnitřního trhu. Rozhlasové a televizní poplatky 

nebo státní dotace financující provoz veřejnoprávních vysílatelů by mohly být podle               
                                                           3 Rada Evropy (RE) (anglicky Council of Europe, CoE, francouzsky Conseil de l'Europe)                       
je mezinárodní organizace spojující 47 zemí Evropy. Tato instituce dále zahrnuje šest pozorovatelských zemí: 

Vatikán, Kanadu, USA, Mexiko, Japonsko a Izrael. Rada Evropy je nezávislá na Evropské unii a svoji činnost 

zakládá na principu diskuze a hledání společných řešení v ekonomických, sociálních, kulturních, vědeckých, 

právních a administrativních otázkách a v udržování a rozvoji základních lidských práv a svobod. Zatímco 

Evropská unie funguje na principu supranacionality, Rada Evropy je založená na mezivládním principu. Sídlo 

se nachází ve Štrasburku, přičemž pod tuto instituci spadá rovněž Evropský soud pro lidská práva sídlící            
ve stejném městě. (Rada Evropy, 2021) 

4 Evropský jednotný trh, Evropský vnitřní trh nebo Evropský společný trh v rámci Evropské 

unie je prostorem bez vnitřních hranic, v němž platí volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu který                     
je definován Maastrichtskou smlouvou. Tato koncepce je východiskem dalších jednotlivých politik Evropské 

unie, které na společný trh navazují a mají za cíl dále naplňovat cíle čtyř svobod. Společný trh je obecně 

vymezen v části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie a posléze v příslušných aktech sekundárního unijního 

práva a dalších pramenech. 
Jednotný trh zahrnuje 28 členských států EU a čtyři další země, které jsou členové Evropského 

sdružení volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko a Norsko skrze Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko 

skrze svoje bilaterální smlouvy s EU.  
V roce 2015 představila Evropská komise plán vytvořit Digitální jednotný trh, který pokryje digitální 

marketing, elektronické obchodování a telekomunikace. (Evropský jednotný trh, 2021) 
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čl. 107 SFEU vyhodnoceny jako nedovolená státní podpora v situaci, kdy veřejnoprávní 

rozhlasy a televize soutěží se soukromými stanicemi o podíly na publiku a také na reklamním 

trhu. Řešením rozporu reálné situace na mediálním trhu s právními předpisy EU se stal                 
tzv. Amsterodamský protokol z června 1997, který na základě konstatování, že „systém 

veřejnoprávního vysílání v členských státech je přímo spjat s demokratickými, 

společenskými a kulturními potřebami každé společnosti a s potřebou zachovat mediální 

pluralitu“, dává možnost členským státům financovat toto vysílání jako veřejnou službu, 

vymezenou v daném státě za určitých podmínek.“ (Šmíd, 2011) 
Šmíd uvádí, že bylo nutné dále upřesňovat toto stanovisko, neboť výklad byl v každé 

členské zemi jiný. Proto se k této problematice vrátila jak Evropská komise5, tak Rada 
Evropy v několika dalších dokumentech, které studie cituje a ze kterých dle Šmída vyplývá, 

že EU tak deklarovala svůj kladný postoj k vysílání veřejné služby. „Sdělení Komise           
pak formuluje pravidla pro financování veřejnoprávního vysílání tak, aby bylo slučitelné 

s právem EU. Kromě jiného se zde vyžaduje, aby služba, kterou veřejnoprávní vysílatelé 

nabízejí, byla jasně vymezena, aby se stanovilo, kdo je výkonem této služby pověřen,              
a aby tato podpora obstála v testu přiměřenosti, tj. aby její výše odpovídala požadavkům 

zajištění služby a nešla nad rámec, který by narušil hospodářskou soutěž [zvýrazněno 

autorem diplomové práce].“ (Šmíd, 2011) 
Financování médií veřejné služby je, na rozdíl od formy uspořádání samotného 

vysílání a jeho provozovatelů, předmětem diskuzí ve všech částech Evropské unie.             
Tedy ve „starých“ zemích, ale i v „nových“ zemích. Šmíd ve své studii pro Parlamentní 

institut říká, že „jedním z hlavních témat, které je však společné pro Východ i Západ Evropy,               
je financování veřejnoprávního vysílání. Jenom v posledních třech letech [jedná se o období 

                                                           5 Evropská komise je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy 

Unie. Pojem je používán ve dvou významech: buď jako kolegium komisařů nebo jako kolegium s celým 

administrativním aparátem. Komise se podílí takřka na všech úrovních rozhodování, má největší 

administrativní a expertní aparát. Sídlí v Bruselu, některé části jsou dislokovány v Lucemburku. Člení                 
se na množství generálních ředitelství a služeb. 

Komise dbá na dodržování zakládajících smluv Evropské unie a z úřední povinnosti podává žaloby   
v případě zjištěného porušení. Důležitou pravomocí je účast na tvorbě legislativy, právo předkládat návrhy 

legislativních předpisů má výhradně Komise. Další pravomoci jsou vydávání doporučení a stanovisek, Komise 

vykonává i pravomoci v přenesené působnosti (delegovaná legislativní pravomoc). Komise se podílí na jednání 

Evropské unie navenek, včetně udržování diplomatických styků a sjednávání mezinárodních smluv. Spravuje 

z převážné části rozpočet EU. Kolegium komisařů zasedá jedenkrát týdně. (Evropská komise, 2021) 
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od roku 2008, pozn. autora] došlo v tomto ohledu k řadě změn. Tak například španělská 

RTVE již nemůže vysílat reklamy, bude financována z jiných zdrojů (zdaněním 

telekomunikačních společností). Podobně i ve Francii mají postupně vymizet 

z veřejnoprávního vysílání reklamy, přičemž náhradní zdroje se ještě hledají. Zde je však 

situace usnadněna tím, že financování France Television probíhá přes státní rozpočet,          
že poplatky vybírá daňový úřad, a že Francie změnila charakter poplatku, který se stal 

paušálním poplatkem každé domácnosti s názvem „příspěvek na veřejnou audiovizi“ 

(contribution à l’audiovisuel public). Stejnou cestu zvolili nedávno i v Německu,                    
kde rozhlasový a televizní poplatek placený z přijímače bude od roku 2013 rovněž platit 

každá domácnost. Poplatek byl zrušen v Nizozemsku před deseti lety kvůli velkým nákladům 

na jeho výběr a od té doby se platí jako přirážka k dani. O zrušení poplatku se zcela vážně 

uvažovalo v Polsku, když v Maďarsku již od roku 2002 neexistuje. V mnoha zemích stále 

není rozhodnuto, zda si veřejnoprávní televize udrží dosavadní postavení 

s nepřehlédnutelným podílem na publiku (zhruba 30 % diváků), nebo zda se stanou 

okrajovými kulturními institucemi dotovanými státním rozpočtem. Právě otázka financování 

v tomto ohledu může sehrát rozhodující úlohu.“ (Šmíd, 2011) 
Při posuzování dopadu změny zákona o České televizi na programovou skladbu 

kanálu ČT 2, který přesunul prodej reklamního času z kanálu ČT 1 na kanál ČT 2, se nabízí 

i exkurz k podmínkám poskytování veřejné služby v sousedních zemích střední a západní 

Evropy. Tento pohled umožňuje posoudit, zda je legislativní rámec prodeje reklamního času 

na kanálech televize veřejné služby v České republice v kontextu zvyklostí a pravidel 

provozovatelů vysílání veřejné služby některých evropských zemí ojedinělý, nebo nikoli.  
Autorem práce byly vybrány země, které jsou přímými sousedy České republiky, 

dále Švédsko, jako příklad severské varianty demokraticko-korporativistického modelu,        
a Velká Británie. Mediální trh Velké Británie sice patří do jiného mediálního modelu, 

rozhlasové a televizní vysílání v režimu veřejné služby však provozuje British Broadcasting 
Corporation (BBC), která jako první zahájila pravidelné televizní vysílání a je celosvětově 

považována za vzor uspořádání provozu médií veřejné služby. S ohledem na svoji tradici      
a dlouholeté zkušenosti často slouží jako vzor řešení některých problémů, spojených                 
s vysíláním veřejné služby a také ukazuje, která řešení se neosvědčila. A to bez ohledu           
na skutečnost, že i ve Velké Británii je od roku 2017 také vedena diskuse o efektivitě 

vynakládání veřejných prostředků a celkovém způsobu financování médií veřejné služby.  
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3.1.2.3 TV vysílání veřejné služby na Slovensku, v Polsku a Maďarsku 
Televizní vysílání na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku prošlo do roku 1989 

stejným historickým vývojem, jako vysílání v České republice, neboť všechny tyto státy 

byly pod přímým vlivem Sovětského svazu (SSSR). Elektronická média byla v totalitních 

komunistických státech pod přísnou státní kontrolou a podléhala také důsledné cenzuře. 
Po roce 1989, respektive v případě Slovenska od počátku roku 1993, se každá    

z výše uvedených zemí vydala v systému uspořádání médií veřejné služby svojí vlastní 

cestou. 
Slovenská televize má kombinované financování. Vysílání reklamy je však velmi 

omezené, vysílané pořady nesmějí být reklamou přerušovány, celkový objem reklamního 

času nesmí přesáhnout 0,5 % celkového vysílacího času, včetně teleshoppingu pak 2,5 %. 

Od roku 2008 byla STV ve ztrátě, v roce 2010 došlo ke sloučení veřejnoprávní televize            
a rozhlasu do jednoho subjektu i z důvodu úspory provozních nákladů a parlament následně 

zrušil koncesionářské poplatky. Od roku 2013 však byly opět zavedeny. (Šmíd, 2011) 
Polsko se jako jediná postkomunistická země může velikostí svého trhu srovnávat 

s velkými západoevropskými trhy. Silně vyvinutý pocit vlastenectví vedl po pádu 

komunismu k opatrnému přístupu ke vstupu zahraničního kapitálu na polský mediální trh. 

Polská televize je financována vícezdrojově, kromě koncesionářského poplatku může         
bez omezení, tedy za zcela srovnatelných podmínek, jako soukromé subjekty, vysílat 

reklamy a komerčně nabízet sponzoring pořadů. Pozice polských veřejnoprávních kanálů   
na televizním trhu je významný. 

Maďarsko, obdobně jako Polsko, mělo po pádu komunistického režimu obavy             
o nezávislost svých médií, proto byly do maďarské ústavy z roku 1989 zabudovány kontrolní 

mechanismy, které vyžadovaly pro změny v mediálních zákonech 2/3 většinu v parlamentu. 
V roce 2010 byly zákony změněny, byla změněna organizační struktura médií veřejné 

služby, byla zřízena jedna nadace, která sdružuje všechna média veřejné služby (televizi, 

rozhlas, tiskovou agenturu) a byly změněny i počty členů kontrolních rad. Většina příjmů 

médií veřejné služby pochází z komerční činnosti, tedy prodeje reklamního času a dalších 

aktivit. V roce 1996 byl zřízen Vysílací fond, jehož prostřednictvím se měla dotovat média 

veřejné služby. Tento fond mimo jiné vybíral koncesionářské poplatky. V roce 2002 vláda 

koncesionářské poplatky zrušila, neboť jejich výběr byl neefektivní. O přidělení prostředků 

médiím veřejné služby rozhoduje vedení fondu. Konkrétní částky nelze dohledat. (Šmíd, 

2011). 
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3.1.2.4 TV vysílání veřejné služby v Rakousku a Německu 
Televizní trh Rakouska nebyl, na rozdíl od trhů zemí, uvedených předchozí kapitole, 

ovlivněn existencí komunistické diktatury, přesto i zde lze vypozorovat některé podobnosti. 

Zvláštností rakouského trhu je neexistence jazykové bariéry mezi Rakouskem a Německem, 

nabídku televizního programu v Rakousku tak byla řadu let ovlivněna nabídkou programů 

z Německa. A to přesto, že soukromé rozhlasové stanice povolila rakouská vláda až v roce 
1994 pod tlakem Evropského soudu pro lidská práva.6 K zásadnímu přihlášení Rakouska      
k duálnímu systému vysílání došlo až po roce 2001. Rozhlasové a televizní vysílání veřejné 

služby poskytuje v Rakousku veřejná korporace ORF (Österreichische Rundfunk). 
Financování vysílání veřejné služby je v Rakousku smíšené. Skládá                                 

se z rozhlasového a televizního poplatku, příjmů z vysílání reklam a dalších komerčních 

služeb. Televizní reklama je limitována na 42 minut denně, tj. 3 % vysílacího času, existuje 

možnost denní odchylky až 20 %. Konstrukce poplatku je poměrně složitá a v jednotlivých 

spolkových zemích se liší. Podíl kanálů rakouské televize veřejné služby na sledovanosti    
se pohybuje na úrovni 30 %. 

Televizní vysílání na území Německa sahá až do doby před druhou světovou válkou. 

Již od roku 1935 využívala německá propaganda Deutscher Fernseh-Rundfunk                        
při zkušebním televizním vysílání v oblasti Velkého Berlína. 

Veřejné televizní a rozhlasové vysílání zajišťují organizace ARD 

(Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Rundfunkanstalten) a ZDF (Zweites Deutsches 
Fernsehen). Po sjednocení Německa v roce 1990 se televizní vysílání na území bývalé 

Německé demokratické republiky přizpůsobilo uspořádání běžnému v západní části země. 
Oba systémy televize veřejné služby jsou financovány smíšeně, tedy z prodeje 

reklamního času i z poplatků. Premiéři jednotlivých spolkových zemí rozhodují o výši 

                                                           6 Evropský soud pro lidská práva (ESLP; anglicky European Court of Human Rights) se sídlem    
ve Štrasburku byl zřízen roku 1959 k projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod (1950). Podle původního znění Úmluvy se kontrolní mechanismus kromě Soudu skládal ještě                    
z Evropské komise pro lidská práva, která projednávala příslušnost stížností zaslaných jednotlivci, zjišťovala 

skutečnosti a případně se pokusila o smírné řešení sporu. Soud pak projednával ty případy, které mu předložila 

Komise nebo některý ze smluvních států. 
Nepružnost a pomalost systému si vyžádala změnu uskutečněnou Protokolem č. 11 k Úmluvě.            

Od 1. listopadu 1998 funguje místo Komise a Soudu jen jediný orgán – stálý Soud. Výboru ministrů Rady 

Evropy byla také omezena pravomoc pouze na dohlížení nad rozsudky Soudu. (Evropský soud pro lidská práva, 

2021) 
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poplatků, řídí se však doporučením expertízy komise regulátora. Vysílání reklamy                   
je omezeno na 20 minut denně, což představuje 1,4 % celkového vysílacího času. Reklamu 

nelze vysílat po osmé hodině večerní a ve dnech státem uznaných svátků. Reklama                   
je zakázána na tematických a třetích programech ARD. Výnos z poplatků kryje přibližně    
85 % nákladů na provoz televizních stanic veřejné služby u obou stanic, tedy ARD i ZDF. 

Pět procent nákladů hradí příjmy z reklam, ostatní náklady kryjí příjmy z dalších komerčních 

aktivit. (Šmíd, 2011) 
3.1.2.5 TV vysílání veřejné služby ve Švédsku 

Švédsko patří do stejného mediálního modelu, jako země uvedené v předchozích 

dvou kapitolách, bylo však vybráno proto, že představuje severskou variantu    
demokraticko-korporativistického modelu. Také společenské uspořádání Švédska se značně 

liší od středoevropského prostoru. Švédsko je konstituční monarchií, která spojuje 

socialismus západoevropského typu v politice a běžný kapitalismus v oblasti hospodářství. 

Značná ingerence státu v řadě oblastí by se tak dala očekávat i v případě médií. Zejména                   
těch elektronických. 

Duální systém byl zaveden až v roce 1994. V roce 1992 byla zřízena samostatná 

společnost Sveriges Television (SVT), která provozuje televizi veřejné služby. Na vysílání 

dohlíží jedenáctičlenný Úřad pro rozhlasové a televizní vysílání, jehož členy jmenuje vláda 

po dohodě s parlamentními frakcemi. Zajímavostí je, že předseda úřadu a jeho zástupce musí 

mít kvalifikaci soudce. Velmi zajímavá je také skutečnost, že i veřejnoprávní média musí 

obnovovat svoji vysílací licenci, přičemž pokaždé dostanou na dané období konkrétní úkoly, 

které mají plnit. (Šmíd, 2011) 
Švédská televize veřejné služby SVT nevysílá reklamy, financování probíhá 

prostřednictvím poplatků, který předepisuje zákon a platí jej každý majitel televizního 

přijímače.  
3.1.2.6 TV vysílání veřejné služby ve Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska 
Jak bylo uvedeno výše, vysílání médií veřejné služby zajišťuje na území                

Velké Británie společnost BBC, která jako první mediální společnost na světě zahájila 

pravidelné televizní vysílání. Právní rámec vysílání BBC vychází ze dvou dokumentů, 

jedním z nich je Královská charta BBC (Royal Charter BBC) a Rámcová dohoda 

(Framework Agreement). Charta je ustavujícím dokumentem, který upravuje organizační 

uspořádání BBC. Rámcová dohoda je smlouva mezi státem a BBC a určuje, jaké služby        
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si stát objednává a za jaké služby má BBC nárok na finanční zdroje z licenčního poplatku. 

Na činnost všech mediálních komunikačních služeb dohlíží regulátor Ofcom, se kterým musí 

BBC svoje aktivity konzultovat.  
Veřejná mediální služba je financována z tzv. licenčního poplatku (licence fee),  

který se platí za televizní přijímač, dále z grantu vlády na vysílání BBC World Service             
a z příjmů z komerčních činností. Ty však nepředstavují příjmy z prodeje reklamního času, 

ale příjmy z prodeje vlastní produkce a služeb. (Šmíd, 2011) 
3.1.3 Legislativní rámec vysílání České televize a jejího financování 

Legislativní rámec televizního vysílání vytváří v České republice celá řada zákonů   
a zákonných norem. Základním zákonem je zákon č. 231/2001 Sb. o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. Tento zákon stanovuje obecné podmínky pro všechny 

provozovatele rozhlasových a televizních stanic. Nedílnou součástí tohoto zákona                    
je vymezení některých základních pojmů, se kterými je nutné při zpracování tématu 

programové skladby kanálu televize veřejné služby pracovat.  
V § 3 odstavci (1) tento zákon uvádí, kterých subjektů se týká. Zde nacházíme            

tři typy subjektů: 
a) provozovatele vysílání, který toto vysílání provozuje na základě zvláštních 

právních předpisů [zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi, pozn. autora],                               
(dále jen "provozovatel vysílání ze zákona"), 

b) provozovatele vysílání, který toto vysílání provozuje na základě licence udělené 

podle tohoto zákona, (dále jen "provozovatel vysílání s licencí"), 
c) provozovatele převzatého vysílání, který toto vysílání provozuje na základě 

registrace podle tohoto zákona. (Zákon č. 231/2001 Sb., 2001) 
V § 2 odstavci (1) jsou pro účely tohoto zákona definovány následující pojmy:            

a) rozhlasové a televizní vysílání; b) převzaté rozhlasové a televizní vysílání; c) celoplošné 

rozhlasové a televizní vysílání; d) programovou sít; e) regionální rozhlasové nebo televizní 

vysílání; f) místní vysílání rozhlasového nebo televizního programu; g) provozovatel 

rozhlasového a televizního vysílání; h) provozovatel převzatého vysílání; i) základní 

programovou specifikaci; j) program vysílání; k) plnoformátový televizní programem;           
l) pořad v rozhlasovém a televizním vysílání; n) reklamu; o) službu přímo související 

s programem; q) skryté obchodní sdělení; r) teleshopping; s) sponzorování; t) podprahové 

sdělení; y) územní rozsah vysílání. V odstavci (2) pak § 2 definuje ještě tyto pojmy:                 



 

20  

a) obchodní sdělení; b) umístění produktu; c) redakční odpovědnost. Pro úplnost, odstavec 

(3) říká, co tento zákon za rozhlasové a televizní vysílání nepovažuje. (Zákon č. 231/2001 

Sb., 2001) 
Zákon č. 231/2001 Sb. upravuje obecné podmínky provozování rozhlasového               

a televizního vysílání na území České republiky. Definuje také jednotlivé typy 

provozovatelů. Česká televize je „provozovatelem vysílání ze zákona“. Z tohoto důvodu      
je nezbytné, aby legislativní rámec její činnosti určil samostatný zákon. Takovým právním 

předpisem je zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,          
který byl přijat ještě v době existence Československa českým národním parlamentem,                
tedy Českou národní radou, dne 7. listopadu 1991 s účinností od 1. ledna 1992. Přijetí tohoto 

zákona bylo reakcí na přijetí zákona o Slovenské televizi tehdejším slovenským národním 

parlamentem, Slovenskou národní radou. 
Zákon o České televizi lze rozdělit do šesti hlav (nejsou obsaženy v samotném 

zákoně), které stanovují pravidla existence, činnosti a provozu České televize                        
jako samostatného právního subjektu. Zákon lze dělit takto: 

a) § 2 - § 3a definuje obsah vysílání televize veřejné služby a také definuje,                        
co je dle zákona považováno za veřejnou službu v oblasti televizního vysílání. V této 

části zákona stojí za zvýšenou pozornost jeden z úkolů veřejné služby,                 
kterým je „přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky“.                    
(Zákon č. 483/1991 Sb., s. § 2, odst. (2) b) Dalším zajímavým faktem je, že tento 

zákon určuje provozovateli ze zákona přísnější podmínky pro tzv. celoplošné 

vysílání, než výše rozebraný zákon č. 231/2001 Sb.. Zákon o České televizi                 
za celoplošné vysílání považuje pokrytí 95 % obyvatelstva, na rozdíl od zákona           
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který za celoplošné vysílání 

považuje pokrytí  80 % obyvatel daného území. 
b) § 4 - § 8b ustanovuje jako kontrolní orgán veřejnosti nad činností České televize 

Radu České televize. Zákon definuje její postavení, způsob volby členů, funkční 

období, pravomoci a povinnosti a také způsob odměňování členů Rady. 

Nejvýznamnější pravomocí je kontrola hospodaření České televize a volba 
generálního ředitele České televize. Tato část zákona také stanovuje podmínky            
a pravidla činnosti Dozorčí komise, která je poradním orgánem Rady ČT. 

Ustanovení, které říká, že provozní náklady Rady ČT a Dozorčí komise hradí     
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Česká televize ze zdrojů k tomu vyhrazených zvláštní kapitolou v rozpočtu, lze 

považovat za kontroverzní. 
c) § 9 ustavuje pozici generálního ředitele, způsob jeho volby, funkční období, 

pravomoci a povinnosti. 
d) § 10 - § 11a určují, jakým způsobem je činnost České televize financována a jakým 

způsobem musí Česká televize se svěřenými prostředky nakládat. Mimo jiné zákon 

České televizi ukládá převádět prostředky získané z prodeje reklamního času             
do Státního fondu kultury České republiky7 a také jí ukládá vést odděleně účetnictví 

tak, aby bylo možné samostatně identifikovat výnosy a náklady vzniklé                        
při poskytování veřejné služby a při komerčních aktivitách. 

Další paragrafy zákona již obsahují jen organizační a provozní pravidla a společná, 

přechodná a závěrečná ustanovení. (Zákon č. 483/1991 Sb., 1991) 
Financování televize veřejné služby a způsob nakládání se svěřenými prostředky      

se řídí ještě třemi českými zákonnými normami a celou řadou evropských směrnic. 
V případě české legislativy se jedná se o zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání, který upravuje pravidla poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání, zejména jejich zpoplatnění a pravidla umísťování reklamy  
u takových služeb. (Zákon č. 132/2010 Sb., 2010) Dále se jedná o zákon č. 40/1995 Sb.,        
o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje pravidla reklamy a jejího 

zařazení do vysílání. Jedná se zejména o určení druhů zboží a služeb, jejichž prezentace 

v rámci reklamních kampaní není libovolná. (Zákon č. 40/1995 Sb., 1995) 
Třetí českou normou, která se týká financování České televize, je zákon č. 348/2005 

Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, který definuje poplatníka koncesionářských 

poplatků, plátce, správce poplatků, sankce za nedodržení zákona a způsob nakládání 

s osobními údaji, které správce poplatků při vybírání poplatků získává.                                
(Zákon č. 348/2005 Sb.) 

Tato diplomová práce se zabývá situací, která vznikla přijetím zákona                              
č. 302/2011 Sb., kterým se změnil zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela přinesla zásadní změnu v prodeji 
reklamního času na kanálech České televize, přičemž reklamu lze od té doby umístit pouze 

                                                           7 Státní fond kultury České republiky – fond zřízený zákonem č. 239/1992 Sb., jehož majetek 

spravuje Ministerstvo kultury České republiky. Smyslem existence fondu je podpora kulturních projektů 

v České republice a podpora propagace české kultury v zahraničí. (Zákon č. 239/1992 Sb., 1992) 
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na kanálech ČT 2 a ČT 4 (ČT Sport). Přestože i před přijetím tohoto zákona byly na těchto 

kanálech vysílány reklamy a sponzorované pořady, kanál ČT 2 byl vnímán jako kanál 

s programem pro náročnějšího diváka a kanál ČT 4 byl klasickým kanálem se sportovní 

tématikou. Do zákona o České televizi byl do § 11 vložen odstavec (3), který uvádí: 
„Česká televize čtvrtletně převádí výnos z reklam vysílaných na programu ČT 2 

Státnímu fondu kultury České republiky, a to vždy nejpozději do konce následujícího 

kalendářního čtvrtletí za předchozí kalendářní čtvrtletí. Z výnosu z reklam vysílaných           
na tomto programu si Česká televize odečte prokázané účelně vynaložené náklady spojené  
s výběrem a se správou výnosu z reklam vysílaných na něm. Výnos z reklam vysílaných          
na programu ČT 4 použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní 

tematikou.“ (Zákon č. 302/2011 Sb., s. ČÁST PRVNÍ, Čl. I, odst. 7.) 
Tato změna zákona nepřinesla žádné zásadní změny, které by se významně dotkly 

českého televizního trhu. Prodej reklamy na kanálech České televize byl ještě více omezen 

a přesunut z jednoho kanálu na druhý, v zásadě se ale jednalo o technické, nikoli principiální 

změny. Změněn byl také příjemce prostředků z vysílání reklamy na kanálech veřejnoprávní 

televize, a to ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie (v současné 

době Státní Fond kinematografie8) na Státní fond kultury České republiky. 
Financování České televize se formálně jeví jako smíšené, jedná se o jeden z běžných 

způsobů financování televizí veřejné služby. Ovšem s ohledem na zákonný požadavek 

odvádět příjmy z reklam do speciálních fondů, pro samotný provoz je tak možné využít 

pouze příjmy z ostatních komerčních aktivit, jejichž výnosy však v roce 2020 tvořily 
necelých 10 % z celkových příjmů České televize.  

Dále uvedené údaje o hospodaření České televize a výnosu z prodeje reklamního 

času se týkají roku 2009, dále 2011, ve kterém došlo k přijetí novely zákona a roku 2020. 
Výnos z prodeje reklamního času na kanálech České televize byl v roce 2009 

ovlivněn počínající celosvětovou ekonomickou krizí, která se projevila obecně sníženým 

zájmem inzerentů o nákup televizního reklamního času. Proti plánovaným příjmům 

z prodeje reklamního času došlo v roce 2008 k propadu o 175 mil. Kč, ve sledovaném roce 

2009 o 77 mil Kč. Faktické příjmy však v roce 2009 meziročně poklesly pouze o 4 mil. Kč, 

                                                           8 Státní Fond kinematografie – instituce zřízená zákonem č. 496/2012 Sb., je nástupnickou 

organizací Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Mimo jiných úkolů je předmětem 

její činnosti podpora kinematografie a poskytování filmových pobídek. Ředitele Fondu jmenuje ministr kultury 

České republiky. (Zákon č. 496/2012 Sb., 2012) 
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a to na částku 571 mil. Kč. Zajímavým ekonomickým údajem je ve Výroční zprávě                    
o hospodaření ČT v roce 2009 částka 45,5 mil. Kč, která představuje náklady na provize     
za prodej reklamního času na kanálech České televize, která byla vyplacena externím 

mediálním agenturám. (Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009, 2010) 
V roce 2011 pak Česká televize ve své výroční zprávě uvedla toto:                         

„Ke dni 14. 10. 2011 vstoupila v platnost novela zákona o České televizi č. 302/2011 Sb., 

která upravila čas vysílání reklamy v České televizi a na základě této novely bylo ukončeno 

vysílání reklamy na programech ČT1 a ČT24 dne 21. 10. 2011.“                                          
(Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2011, 2012) 

Dle údajů uvedených ve výroční zprávě z roku 2011 došlo k propadu příjmů 

z reklamy proti plánu o více než 200 milionů Kč, a to na částku 280 milionů Kč.                 
Tento výpadek byl způsoben nejen změnou zákona a nejistotou inzerentů, způsobenou 

ekonomickou krizí a očekávanou změnou legislativy, ale i poklesem sledovanosti České 

televize. (Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2011, 2012) 
Výnos z prodeje reklamního času v roce 2020 pak činil dle Výroční zprávy                    

o hospodaření České televize v roce 2020 částku 61,5 mil. Kč a do Státního fondu kultury 

České republiky byla odvedena částka 33 mil. Kč. Z tohoto údaje tedy vyplývá, že vlastní 

náklady na prodej reklamy na kanálech ČT tedy činí téměř 50 % výnosů.  (Výroční zpráva 

o hospodaření České televize v roce 2020, 2021)  
Při pohledu na výše uvedená data o hospodaření České televize ve sledovaných 

obdobích jsou zřejmé některé skutečnosti. Prodej reklamy je pro provozní financování  
České televize zcela bezvýznamný a výnosy z prodeje reklam se v porovnání s celkovým 

rozpočtem České televize dostaly na marginální úroveň. Z nákladů na správu prodeje 

reklamy a informací o konečné částce, kterou televize odvádí do kulturních fondů je dále 

zjevné, že Česká televize tento zákonný požadavek plní zcela neefektivně. 
Přizpůsobování programové skladby ČT 2 legitimním požadavkům inzerentů            

na vysokou sledovanost se ve světle ekonomických výsledků hospodaření České televize 

jeví jako zcela zbytečné a pokud k němu došlo, pak bylo neefektivní. 
3.1.4 Postavení kanálu ČT 2 na televizním trhu České republiky 

Televizní kanál ČT 2 je v současné době druhým plnoformátovým kanálem,         
který provozuje Česká televize. Od počátku jeho existence se jednalo o program určený 

divákovi, který očekával od televize nejen poskytování zábavy, ale i hodnotnějších 
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informací. Tedy to, co si odborníci i laici představují pod pojmem veřejná služba médií.  
Tato část diplomové práce se zabývá otázkami spojenými s plněním veřejné služby                   
a vývojem kanálu ČT 2 a jeho současným postavením na televizním trhu. 
3.1.4.1 Úkoly spojené s naplňováním požadavku na veřejnou službu 

Veřejnou službu médií lze definovat mnoha různými způsoby. Jedna z definic 
vychází ze zákona. V případě České televize říká zákon toto: 

„Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména 
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných 
informací pro svobodné vytváření názorů, 
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, 
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny 

skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, 

etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, 

aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, 

filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci            
a podporovat soudržnost pluralitní společnosti, 

d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků 

národnostních nebo etnických menšin, 
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 

uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti 

a mládež.“ (Zákon č. 483/1991 Sb., 1991) 
Zákon ze své podstaty vytváří pouze rámec, který je třeba naplnit konkrétním 

obsahem. V případě televize veřejné služby doslova. Mediálním obsahem. Již od počátků 

televizního vysílání se vedly a stále vedou diskuze o tom, jaký obsah mají nabízet televize, 

jejichž provoz je hrazen z prostředků daňových poplatníků. Situaci kolem této diskuze dobře 

vystihuje britský rozhlasový a televizní producent, autor a pedagog Jeremy Orlebar ve svém 

díle Kniha o televizi: „Koncept vysílání veřejné služby (VVS) je ve vztahu k televizi 
neustálým předmětem diskuse v mediálním průmyslu i v akademických kruzích. K čemu        
je vysílání veřejné služby dobré a jak by mělo být financováno v méně regulovaném 

digitálním prostředí? VVS je veřejně financovaná služba vysílání, která není zaměřena         
na zisk a je ku prospěchu každému. Nejrozvinutější země mají v nějaké míře televizi veřejné 

služby financovanou formou licenčních poplatků a obvykle částečně také příjmy z reklamy…. 
Kritici VVS poukazují na zdeformování komerčního mediálního trhu v Británii             
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a na velikost a moc BBC…. Veřejná služba vysíláním zahrnuje zpravodajské, publicistické 

a další pořady, které oživují kulturní klima…. 
Hlavní odůvodnění vysílání veřejné služby je, že napomáhá občanům, aby byli lépe 

informováni o společnosti a jejich vlastních komunitách. VVS je nejvíce podporováno 

v oblasti zpravodajství, hlavně s ohledem na nestrannost a přesnost, o něž usiluje BBC…“ 

(Orlebar, 2012) 
 Po mnoha desetiletích vývoje se různí provozovatelé a odborníci shodují na několika 

základních principech televizního vysílání veřejné služby. 
Principy veřejné služby, tak, jak jsou vnímány na území EU, popsal ve své studii   

pro Parlamentní institut s názvem Veřejnoprávní média v zemích EU – jejich řízení                   
a kontrola, vymezení činnosti z roku 2014 Šmíd takto: „Vymezení veřejné služby v oblasti 

vysílání a nových médií zůstává tedy v kompetenci jednotlivých členských států,                   
které na jedné straně mohou zohlednit specifické kulturní, historické a ekonomické podmínky          
a prostředí, v němž tato média pracují, na druhé straně musejí respektovat pravidla 

hospodářské soutěže, která platí v rámci celé EU. O různosti a rozmanitosti potřeb veřejné 

služby v různých zemích je možné se přesvědčit porovnáním jejich mediálních systémů,            
v nichž média veřejné služby zaujímají různá postavení a jsou jim ukládány různé úkoly. 

Jeden příklad za všechny. Zatímco ve Velké Británii veřejnoprávní sportovní kanál nebyl 

uznán jako veřejná služba a BBC musela od jeho spuštění v 90. letech ustoupit, v Rakousku 

naopak Divácká rada doporučila, aby ORF sportovní kanál zavedla, a tento požadavek         
se dostal do zákona o ORF.“ (Šmíd, 2014) 

Martin Štoll ve svých skriptech Tři podoby televize upozorňuje na vize Rady Evropy 

k mediálnímu obsahu médií veřejné služby, která pro „veřejné vysílání stanovuje, že veřejní 

vysílatelé: 
1) Poskytují svými pořady orientační bod všem členům veřejnosti a podporují 

soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství;                       
zvláště se pak musí vyvarovat jakýchkoli forem kulturní, sexuální, náboženské či rasové 

diskriminace a společenské segregace. 
2) Představují fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat nejširší       

možné spektrum názorů a hledisek. 
3) Poskytují nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře. 
4) Vytvářejí pluralistickou, inovativní a rozmanitou programovou nabídku,           

která splňuje vysoká etická a kvalitativní měřítka, a nepodřizují snahu o kvalitní výstup 



 

26  

tlakům trhu. 
5) Vytvářejí a strukturují programová schémata a služby, které mohou zaujmout 

širokou veřejnost, a přitom zůstávají vnímaví vůči potřebám menšinových skupin. 
6) Odrážejí rozmanitost filozofických koncepcí a náboženských vyznání                          

ve společnosti s cílem napomoci vzájemnému porozumění a podporovat soudržnost 

plurietnických a multikulturních společností. 
7) Aktivně přispívají svými pořady k lepšímu pochopení a šíření národního                     

a celoevropského kulturního dědictví. 
8) Dbají na to, aby programová schémata obsahovala významný podíl původní 

tvorby, zvláště celovečerních filmů, dramatické tvorby a dalších tvůrčích počinů,                        
a zohledňují potřebu spolupráce s nezávislými výrobci a s filmovým sektorem. 

9) Rozšiřují stávající výběr, který mají diváci a posluchači k dispozici, nabídkou 

programových služeb, jež komerční vysílatelé normálně neposkytují.“ (Štoll, 2013) 
Pomocným vodítkem při tvorbě programové nabídky televize veřejné služby mohou 

být i materiály zpracované v rámci European Broadcasting Union, jejímž členem Česká 

televize je. Ta umožňuje svým členům vzájemně sdílet zkušenosti s tvorbou pořadů  
zaměřených na cílová publika. Vytváří teoretické rámce pro tvorbu pořadů a vysílání           
pro minority, zdravotně postižené, děti a mládež a také systematicky podporuje aktivity 
svých členů na poli produkce věrohodné žurnalistiky. 

V rámci debaty o rozsahu a obsahu služeb, poskytovaných provozovateli vysílání    
ze zákona, se objevují i názory, že by se média veřejné služby měla zaměřit pouze                    
na minoritní cílové skupiny a témata. Vysílání ostatních typů pořadů, zejména                         
pak zábavních, přenechat komerčním televizím. Proti tomuto názoru stojí dva argumenty. 

Prvním z nich je, že není spravedlivé za prostředky všech poplatníků oslovovat pouze 
vybrané menšinové publikum. Druhým argumentem je, že financování médií z veřejných 

zdrojů a veřejná kontrola jejich činnosti je pro občany pojistkou pro poskytování 

objektivních informací. 
Nabízí se však otázka, zda by občané – plátci televizních poplatků – spíše neocenili, 

kdyby byl provoz těchto veřejných korporací zlevněn právě tím, že by byl nabízen skutečně 

zcela nekomerční obsah. Ani otázka poskytování objektivních informací není zcela 

jednoznačná, neboť při pozorování současného diskurzu televizních zpráv je zřejmé,              
že okrajová a často kontroverzní témata (gender, klimatické změny, práva některých 

vybraných menšin atd.) vzala za své převažující část redaktorů a editorů a nejedná                    
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se tak o poskytování objektivních informací, ale o prosazování jednostranného pohledu             
na danou problematiku. Dalo by se říci, že může dojít, a v řadě zemí již došlo, k názorové 

privatizaci veřejných kanálů. To je však zcela v rozporu s obecně přijímanou definicí veřejné 

služby médií. 
Celá řada televizních společností, které poskytují veřejnou službu, má uloženo 

zákonem vypracování zprávy, jak tuto službu ve skutečnosti naplňují. Tyto zákonné 

požadavky musí plnit například britská BBC, ale i Česká televize. Ta má pro zpracování 

takové zprávy vlastní metodiku, kterou dle vlastních informací stále zdokonaluje.          
Kromě tvrdých dat o typech pořadů a jejich sledovanosti jsou součástí takové zprávy                 
i kvantitativní obsahové analýzy. Tyto zprávy jsou veřejně dostupné na webu České televize.               
(Zprávy o činnosti České televize, 2021) 

Lze tedy konstatovat, že obecná shoda je na tom, že veřejná služba spočívá 

v poskytování objektivního a nezávislého zpravodajství, dále regionálního zpravodajství,   
ve vysílání pořadů pro různé minority, pořadů pro náročného diváka, pořadů pro děti                
a mládež a v některých zemích i specializované sportovní programy. 
3.1.4.2 Spuštění kanálu ČT 2 - definice jeho poslání a vývoj programové náplně Zdrojem informací o zahájení činnosti programu ČT 2 a vývoji jeho programové 

náplně je publikace Televize? Televize!, autora Milana Krumla, která byla vydána       
Českou televizí při příležitosti 60. výročí zahájení televizního vysílání na území bývalého 

Československa. 
Československá televize zahájila vysílání příznačně 1. května 1953. Svátek práce   

byl komunistickým režimem zprofanovaný svátek, který režimní propagandě umožnil 

zasadit zahájení televizního vysílání do správného rámce. Je třeba si uvědomit,                          
že v roce 1953 zastávala v té době vládnoucí KSČ tvrdou stalinistickou linii politiky,        
tudíž každý krok musel sloužit komunistům k upevnění jejich postavení a moci. 

Spuštění dalšího programu plánovala Československá televize již koncem                  
50. let 20. století. V roce 1958 však došlo ve vedení televize k první velké personální 

„čistce“, neboť tehdejší vedení Komunistické strany Československa pojalo podezření,        
že vedení televize není dostatečně loajální. Po tomto zásahu se televize ocitla 

v profesionálním i programovém vakuu. Došlo dokonce k pozastavení výstavby komplexu 

televize na Kavčích horách. Z tohoto pohledu se původní plán na zavedení druhého 

programu v roce 1959 ukázal jako zcela nereálný. 
Dalším termínem pro spuštění kanálu ČST 2 byl rok 1965. Přestože od roku 1963 
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měla televize nové progresivní vedení v čele s Jiřím Pelikánem, nebyla schopna dodržet     
ani tento termín, neboť nejprve řešila zásadní programové a organizační problémy,            
které vznikly v předchozím období a poté musela reagovat na společenské změny,                   
ke kterým začalo v polovině šedesátých let docházet. (Kruml, 2013) 

„Druhý program si diváci mohli naladit poprvé 10. května 1970. A v prvních 

měsících vysílání byl (byť vysílal zpočátku jen šest hodin týdně, a to v úterý, čtvrtek a neděli) 

mnohem zábavnější a zajímavější než ten první. Přispěla k tomu koncepce připravená       
ještě před začátkem normalizace9. 2. program měl být samostatný, měl vytvářet alternativu 

a svým způsobem konkurenci programu prvnímu a také se na něm měly zkoušet nové nápady                
a formáty. Novinkou bylo i to, že se vzhledem k federalizaci televize druhé programy 

v Čechách a na Moravě a na Slovensku programovou nabídkou lišily. 
Nějaká konkurence, ostrůvek atraktivnější nabídky byly samozřejmě v nových 

podmínkách nepřípustné – televize i přes federalizaci byla řízena centrálně, z Prahy,                
a o nějaké samostatnosti v čemkoli nemohlo být ani na Slovensku řeči. 2. program                   
po nadějném začátku skončil jako odkladiště – místo pro reprízy a pořady,                                      
u nichž se automaticky předpokládal nižší zájem diváků (například filmy v původním znění), 

a také ty, s nimiž si vedení nevědělo příliš rady, ale nemělo dost důvodů k jejich zákazu… 
Rozsah vysílání postupně rostl – v roce 1972 to byly čtyři dny v týdnu,                                               
o rok později dnů pět.“ (Kruml, 2013) 

Postavení druhého televizního programu jako kanálu doplňkového trvalo až do roku 

1989. Za zmínku v programové skladbě stojí tzv. slovenské pondělky, během kterých byly  
i na českých okruzích vysílány pořady z produkce slovenských televizních studií. Zásadní 

změnu v postavení druhého programu přineslo až rozdělení ČSFR. 
Přestože komunistická doktrína odmítala ekonomiku založenou na nabídce                    

a poptávce, i před rokem 1989 probíhalo na ČST reklamní vysílání. V ideologii plánované  
a centrálně řízené ekonomiky nebyla reklama nutná, neboť výrobky a služby si vzájemně 

                                                           9 Normalizace - období tzv. normalizace ve vývoji komunistického režimu v Československu               
je zasazeno do let 1969–1989. Za výchozí mezník je považován rok 1968. Pro normalizační režim bylo určující, 

že byl reakcí na reformní proces v Československu. Ten představoval ojedinělý pokus o strukturální reformu 

sovětského modelu socialismu, což byl také důvod vojenské intervence pěti států Varšavské smlouvy                 
do Československa 21. srpna 1968. Základním cílem protireformního proudu bylo obnovit a stabilizovat 
mocenský monopol komunistické strany, soustředit veškerou moc do rukou jejího vedení a aparátu a získat 

znovu kontrolu nad celou společností. (Otáhal, 2019) 
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nekonkurovaly, vše se mělo vyrábět v sortimentu a množství, které odpovídalo potřebám 

občanů. Realita socialistického plánovaného hospodářství ovšem byla zcela jiná. Lehký 

průmysl nebyl schopen vyrábět v dostatečném množství ani zboží běžné denní potřeby, často 

docházelo k situaci, kdy byly na výrobky vytvářeny přímo v prodejnách pořadníky zájemců. 

Nabízet výrobky, kterých výroba nedokázala dodat potřebné množství, by proto nedávalo 

smysl. Přes tyto potíže socialistického hospodaření byly v Československé televizi nasazeny 

v šedesátých letech první reklamní bloky, které byly uváděny a ukončovány legendárním 

animovaným vajíčkem. (TV spoty, 2011) 
Kruml ve své publikaci uvádí: „Reklamní vysílání se v šedesátých (a posléze                  

v sedmdesátých) letech stále rozšiřovalo. Pro ČST znamenalo zajímavé příjmy, pro diváky 

jisté zpestření programové nabídky. Byl tu ovšem problém – tzv. socialistická reklama           
se musela náležitě vymezit oproti reklamě kapitalistické – tudíž se zdůrazňovalo, že vlastně 

nejde o zdroj příjmů (na straně televize) a způsob, jak zvýšit odbyt výrobků (na straně 

zadavatelů), ale především o službu divákovi. Hlavní redaktor programu ČST Ing. Zdeněk 

Michalovec to veřejnosti vysvětloval v roce 1966 takto: ‚Proto i ČST začíná rozšiřovat        
své inzertní a reklamní služby. Velmi dobře si při tom uvědomuje svou odpovědnost             
vůči divákovi. Především jde o to, jak zařadit reklamu do skladby televizního programu. 

Vycházíme-li z toho, že reklama v ČST má být službou divákovi (informovat ho stručně, 

věcně, případně s dávkou humoru o nových výrobcích a službách, které jsou obyvatelstvu     
k dispozici) nebo službou národnímu hospodářství (nabídky a poptávky závodů a podniků), 

pak je jasné, že reklama se musí vysílat především ve vyhrazených časech, že nesmí tříštit 

ani rušit jednotlivé pořady, ani jejich skladbu v daném večeru, a že se bude vždy podřizovat 

potřebám televizního programu a nikoli naopak (právě toto naopak je podstatou televizní 

reklamy v USA, kde z příjmu za reklamu existují a vydělávají televizní společnosti)‘.“ 
(Kruml, 2013) 

Z uvedené citace je zřejmé, že reklama neplnila v období budování socialistické 

společnosti svůj obvyklý cíl, ale byla jen jakýmsi doplňkem samotného televizního vysílání. 

Tomu odpovídala i úroveň zpracování reklam, která, na rozdíl od ostatní televizní tvorby, 

byla zcela nevyhovující a zaostalá. Ukázky tehdejších televizních reklam je možné najít 

například na webovém serveru tvspoty.cz po zadání hesla „socialistické reklamy“.  
Vznik samostatné České televize je de iure datován do roku 1991, kdy byl přijat 

zákon České národní rady číslo 483/1991 Sb., který vytvořil legislativní rámec pro vznik 

této instituce a který byl podrobněji rozebrán v kapitole 3.1.3. 
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Problémy spojené se snahou změnit ČST z instituce sloužící totalitnímu režimu         
na instituci poskytující veřejnou službu, popisuje Kruml ve své publikaci takto: „Česká 

televize ovšem není bývalou Československou televizí, jejíž fungování bylo až do jejího 

zániku spjato s existencí československé federace. Přes veškerou snahu vedení se z ČST        
až do konce její existence nestala televize veřejné služby, ale zůstala někde na polovině cesty 

k tomuto cíli, především po právní stránce. Pro dokonání této změny nebyla z počátku 

politická vůle a vzhledem k odlišnému politickému vývoji v obou částech federace to později 

už prostě nebylo možné. Naproti tomu Česká televize byla jako služba veřejnosti, se všemi 

zákonnými závazky z toho plynoucími, vytvořena od samého počátku své existence,             
tedy od prvního ledna 1992…“ (Kruml, 2013) 

Po vzniku samostatné České republiky a definitivním oddělení České televize            
od federální Československé televize bylo nutné definovat nově úkoly televize veřejné 

služby. Zaprvé do té doby nebyly vytvořeny vhodné legislativní podmínky a za druhé 

v totalitním Československu neprobíhal přirozený vývoj televize veřejné služby tak,            
jak tomu bylo v demokratických evropských zemích. Nebyly zde tedy vlastní historické 

zkušenosti, které s sebou samozřejmě přinášejí omyly a chyby, ale které zároveň umožňují 

hledat správný model činnosti médií veřejné služby. 
V ročence České televize z roku 1994 definoval filozofii dvou kanálů televize 

veřejné služby tehdejší programový ředitel ČT Jiří Pitterman takto: 
„V souladu s dlouhodobějšími strategickými představami bylo rozhodnuto: 

Program ČT 1 modelovat s využitím všech osvědčených programových 

charakteristik, zkušeností a pozitivních diváckých stereotypů jako program pro široké 

publikum, který naplňuje všechny hlavní povinnosti ukládané v souladu s vžitými evropskými 

vymezeními a zvyklostmi veřejnoprávní televizi zákonem, tj. informovat, vzdělávat a bavit. 
Program ČT 2 koncipovat (s vědomím jeho postupně rozšiřované dostupnosti)       

jako program alternativní a komplementární. V hlavním večerním pásmu jako program 
zaměřený na diváka se zájmem o kvalitní, hlubší informace ze všech oblastí a o hodnotné, 

obsahově i formálně náročnější pořady všech žánrů, zejména uměleckých                                       
a dokumentárních…. Věděli jsme, že program čt 2 nebude programem vykazujícím vysokou 

sledovanost a že rozhodující pro nás bude spíše koeficient spokojenosti, a to především           
u cílových skupin diváků (nepostižitelných navíc statistickými vzorky, běžně používanými   
při diváckých průzkumech). A naopak, že větší koncentrace na divácké pořady přispěje 

k optimální sledovanosti ČT 1 i spokojenosti s tímto okruhem, jehož profilaci k široké 
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divácké obci vyhraněná koncepce ČT 2 rozhodně usnadní, aniž vysílání České televize      
jako celek zůstane něco dlužno svému kulturnímu poslání.“ (Kruml, 2013) 

Tato definice koncepce alternativního, komplementárního, celoplošného                         
a plnoformátového televizního kanálu televize veřejné služby je zcela zásadní a ani po téměř 

třiceti letech není třeba ji měnit. A to ani s ohledem na rychlý technologický vývoj v oblasti 
elektronických médií a komunikace. Česká televize se přes všechny problémy,                           
se kterými  se potýkala v období od roku 1993, snažila tuto koncepci dodržovat a naplňovat. 
Doložit to lze nejen empirickým výzkumem, ale i zcela nevědeckou metodou,                      
která je založena na pozorování postojů náhodných diváků.  Ještě nedávno bylo možné          
se setkat s tvrzením některých intelektuálů, kteří obecně odmítali televizní zábavu jako něco 

pokleslého, že když už sledují televizní vysílání, tak výhradně „dvojku“. Programová 

nabídka kanálu ČT 2 tedy pravděpodobně více uspokojovala potřeby lidí, kteří nebyli 

ochotni konzumovat - nebo považovali za zajímavé to tvrdit - běžnou televizní produkci. 
3.1.4.3 Vznik reálného tržního prostředí na televizním trhu 

Zásadní změnou na českém televizním trhu znamenal přechod k duálnímu vysílání. 

Duální vysílání v mediální terminologii znamená souběžnou existenci televizního vysílání 

veřejné služby a komerčního vysílání. Rok po založení České televize jako subjektu veřejné 

služby a krátce po vzniku samostatné České republiky byla v roce 1993 přidělena první 

licence na celoplošné komerční vysílání společnosti CET 21 spol. s r.o.10. Společnost       
CET 21 spol. s r.o. a její servisní organizace ČNTS spol. s r.o. na základě licence spustila 

dne 4. února 1994 vysílání televizní stanice TV NOVA. 
 Krátce po spuštění vysílání se tato soukromá stanice stala hegemonem na televizním 

trhu. Úspěch u diváků překonal očekávání odborné veřejnosti i samotných provozovatelů. 

TV NOVA postavila svůj úspěch nejen na nabídce pořadů, které do té doby český divák 

neznal, ale zejména na uvedení pořadů s novým formátem, dále na využití v té době velmi 

moderní techniky a technologie a také na zcela odlišném způsobu sebeprezentace                       
a prezentace programu na televizní obrazovce. 

Vstup komerčního subjektu na televizní trh, navíc s takovým úspěchem, vyvolal 

                                                           10 Společnost CET 21 spol. s r.o. získala na základě projektu bývalého redaktora ČST Vladimíra 

Železného od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání licenci na vysílání celoplošného kanálu. Železný                
v projektu nabízel televizi s kulturním programem ve stylu ČT2. Televize Nova začala vysílat v únoru 1994. 
Její vysílací schéma bylo velmi odlišné od vítězného projektu, ale RRTV proti této skutečnosti nezasáhla             

a TV Nova se stala brzy nejsledovanějším kanálem v Česku. (RRTV, 2021) 
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nutnost reakce ze strany České televize. Postupně došlo k mnoha zásadním změnám. Jedna 

z viditelných změn bylo zrušení pozice hlasatele, který uváděl nadcházející program. 

Modernizováno bylo také zpravodajství, neboť TV NOVA dosahovala vysokých podílů 

sledovanosti u svého hlavního večerního zpravodajského pořadu Televizní noviny. Po vzoru 

TV NOVA byly také pořízeny přenosové vozy, které umožňovaly přímé živé vstupy              
do vysílání.  

Reakce na konkurenci byla nutná nejen z důvodu klesajícího zájmu diváků,                
ale také klesajícího zájmu inzerentů. Komerční stanice podporovaly vznik institucí,          
které by spolehlivě měřily sledovanost jednotlivých stanic i pořadů. Česká televize                  
se do těchto projektů musela zapojit také. Bylo zavedeno tzv. peoplemetrové měření11. 

Kromě TV NOVA působila na trhu i TV Premiéra, která se postupem času přeměnila 

na dnešní televizní skupinu PRIMA. 
3.1.4.4 Vliv spuštění kanálů ČT 24, ČT sport, ČT :D/art a ČT 3 na programovou 

nabídku kanálu ČT 2 
Česká televize spustila v následujícím období čtyři další televizní kanály. Byl to krok, 

který vycházel ze zvyklostí v některých evropských státech. Televize veřejné služby 

většinou nabízejí nejméně dva plnoformátové celoplošné kanály, jeden pro širokou diváckou 

                                                           11 Primárním zájmem zadavatelů reklamy je snaha znát co nejpřesněji počet diváků a jejich sociální  
a věkovou strukturu, kteří se v daný okamžik vysílání reklamy na televizní program dívali. Televizní 

společnosti deklarují tyto údaje jako údaje o tzv. sledovanosti. Současná metodika zjišťování těchto údajů 

dosáhla velmi přesných výsledků. K její realizaci slouží technická zařízení s názvem peoplemetr (čti: píplmetr). 

Tento systém je však natolik nákladný, že jej jsou schopny hradit pouze velké televizní společnosti. Ostatní 

televize využívají jednodušších a nesrovnatelně méně přesných postupů, spočívajících buď v přímém anketním 

průzkumu, nebo v rámcovém odhadu např. na základě ohlasů diváků apod. 
Peoplemetrové měření realizované v ČR spočívá ve vytipování skupiny více než 4 tisíc jednotlivců 

starších 4 let v 1850 domácnostech, které za odměnu provozují u svých TV přijímačů technické zařízení, 

pomocí kterého speciálním dálkovým ovládáním přepínají sledované pořady (podobně jako běžným dálkovým 

ovládáním přímo na TV přijímači). Při přepínání se však musí jednoduše identifikovat, o jakého člena 

domácnosti jde, resp. který člen domácnosti je v danou chvíli u televizoru - pokud program sleduje více osob, 

musí se každý „přihlásit“. Vytipování osob slouží k tomu, aby bylo dosaženo optimálního rozvrstvení 

zkoumaných osob napříč především věkovými a sociálními vrstvami obyvatelstva, souměrného geografického 

rozmístění včetně rozdělení pohlaví. Zařízení pak s přesností na jednotky sekund zaznamenává, který program 

je aktuálně přepnut. Sebraná data průběžně odesílá pomocí technologie GSM k centrálnímu vyhodnocení. 

Uživatelé peoplemetrů musí zůstat v anonymitě, aby nemohlo dojít k jejich ovlivňování. (Měření sledovanosti 

TV v ČR, 2021) 
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obec, druhý alternativní. K nim se přidávají tematické kanály, jako jsou například kanály 

zaměřené na vysílání sportovních pořadů, zpravodajské kanály, kanály určené pro vysílání 

pořadů pro děti a mládež, kanály zaměřené na kulturu a umění, kanály zaměřené na vysílání 

přírodopisných či historických dokumentů a další. Tuto strukturu programů tedy postupně 

začala budovat a nabízet i Česká televize. 
Prvním tematickým programem byl zpravodajský kanál ČT 24, který nabízí 

kontinuální čtyřiadvaceti hodinové zpravodajství a publicistiku. Vysílání bylo zahájeno    
dne 2. května 2005. Po jeho spuštění bylo na kanálu ČT 2 velmi omezeno vysílání 

zpravodajských pořadů, jednou z mála výjimek je vysílání zpráv ve znakové řeči,               
které je zaměřeno na diváky s postižením sluchu. 

Dalším tematickým programem byl sportovní kanál ČT 4, později pro přehlednost 

přejmenovaný na ČT sport, který nabízí sportovní přenosy, pokrývá významné sportovní 

události v České republice i ve světě a také vysílá dokumentární pořady se sportovní 

tématikou. Spuštěn byl 10. února 2006. Spuštěním sportovního kanálu došlo k dalšímu 

omezení specifické programové nabídky na kanálu ČT 2, který do té doby nabízel přenosy  
i záznamy sportovních událostí. 

Z hlediska tématu diplomové práce je ovšem nejdůležitější tematický kanál,          
který byl spuštěn až po přijetí zákona č. 302/2011 Sb., tedy novely zákona o České televizi, 

jejíž dopad na programovou skladbu kanálu ČT 2 diplomová práce zkoumá.                         
Jedná se o dělený kanál ČT :D/art, který v čase od 6:00 do 20:00 vysílá program určený 

dětem a mládeži a v čase od 20:00 do 6:00 vysílá program zaměřený na kulturu. Tento kanál 

byl spuštěn 31. srpna 2013. 
Program ČT art nabízí podobnou programovou skladbu, jakou měl nabízet kanál ČT 

2 dle definice vyřčené někdejším ředitelem Pittermanem. Tedy pořady pro diváky, kteří mají 

zájem o „kvalitní, hlubší informace ze všech oblastí a o hodnotné, obsahově i formálně 

náročnější pořady všech žánrů, zejména uměleckých a dokumentárních.“ (Kruml, 2013) 
Jako doposud poslední tematický kanál spustila Česká televize program ČT 3. Jeho 

spuštění bylo reakcí na probíhající pandemii onemocnění Covid 19, která vyvolala vládní 

opatření v podobě lockdownu, neboli zásadního omezení pohybu osob. Těmito opatřeními 

byli postiženi i senioři, kteří byli v té době zároveň považováni za nejohroženější skupinu 

obyvatelstva a bylo jim důrazně doporučováno omezit vycházení z domova a také omezit 

sociální kontakty včetně kontaktů se členy vlastní rodiny. To vedlo ke zvýšené potřebě 

poskytnout této sociální skupině potřebné informace soustředěné na jednom kanálu                   
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a také zvýšit nabídku zábavy pro tuto diváckou skupinu. ČT 3 tak ve svém vysílání 

kombinuje zpravodajství s vysíláním zábavných pořadů, zejména pak z televizního archivu. 

Vysílání tohoto kanálu bylo zahájeno 23. března 2020.  
Zahájením vysílání jednotlivých tematických kanálů rozšířila České televize nabídku 

specializovaných pořadů, zároveň však kanibalským způsobem zasáhla do možností                
a rozsahu nabídky kanálu ČT 2. Na jeho programovou skladbu tak nemá vliv jen přesun 

prodeje reklamního času, ale také nabídka ostatních programů ČT. 
3.1.4.5 Současná pozice kanálu ČT 2 na mediálním trhu 

Pozici televizního kanálu na trhu lze hodnotit podle řady různých kritérií, 

nejsrozumitelnější a běžně používaný parametr je podíl televizní stanice na celkové 

sledovanosti v daném období, tzv. share. Současně se uvádí, jaké publikum je předmětem 

měření. Obvyklé kategorie jsou 15+, tedy diváci straší patnácti let, nebo druhá kategorie,      
a to 15-54, tedy diváci ve věkové skupině mezi patnácti a padesáti čtyřmi lety věku.           
Tyto údaje se samozřejmě liší, neboť první skupina obsahuje i seniory, jejichž zájem               
je soustředěn na specifický typ pořadů. Share je měřen za pomoci peoplemetrů a jednotlivé 

stanice, především pak ty komerční, tento údaj používají při prodeji svého reklamního času. 
Dalšími parametry, které při měření hrají roli a mohou vytvářet další měřené 

kategorie, jsou například skutečnosti, zda je program sledován živě, nebo až později 

(označované jako TS0), případně prostřednictvím služeb, které jednotlivé televize nabízejí 

na svých webových stránkách nebo streamovacích službách. Tyto kategorie však slouží 

profesionálům v oblasti vytváření programové skladby a zadavatelům reklam. 
V současnosti na českém televizním trhu působí několik vysílacích skupin.            

Díky dokončené digitalizaci každá z nich disponuje možností vysílat na řadě tematických 

kanálů. Kromě České televize se jedná o skupinu NOVA, dále o skupinu Prima a skupinu 

Barrandov. Mezi další výraznější provozovatele patří i informační a vyhledávací portál 

Seznam.cz se svojí TV Seznam. 
Plnoformátové kanály jsou na trhu čtyři. Česká televize provozuje kanál ČT 1               

a ČT 2, je tak jediným provozovatelem, který vysílá dva, skupina Nova provozuje kanál 

Nova a skupina Prima provozuje kanál TV Prima. 
Přestože kanál ČT 2 nabízí plnoformátový program, sestávající ze všech typů pořadů, 

od zábavných přes dokumentární až po zpravodajské a publicistické, jeho podíl                         
na sledovanosti je dlouhodobě nejnižší ze všech plnoformátových kanálů na českém trhu. 

V roce 2009 byl celoroční celodenní share v kategorii 15+ 6,06 %, v roce 2011 to bylo          
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ve stejné kategorii 3,66 % a v roce 2020 pak 3,94 %.  
Tato data by mohla naznačovat, že nabídka jeho pořadů je bez ohledu na jejich 

kategorii zaměřena na jinou cílovou skupinu, než ostatní plnoformátové kanály.                 
Podíl sledovanosti ČT 2 je ve srovnání s kanály určenými pro široké publikum nízký.     
Vyšší share má i TV Barrandov. Takové postavení by odpovídalo definici kanálu, určeného 

náročným divákům. Horší variantou pro plátce televizních poplatků by bylo, kdyby byla 

nízká sledovanost ČT 2 způsobena nabídkou nekvalitních pořadů. Pokud má mít 

ekonomický smysl, aby Česká televize nabízela prodej reklamního času na svých kanálech, 

pak by měl být podíl ČT 2 na celkové sledovanosti v hlavní kategorii 15+ rozhodně výrazně 

vyšší.   
3.2  Vymezení pojmů 

Vymezení pojmů, se kterými bude pracovat analýza programové struktury,                   
je nezbytným krokem k jejímu zpracování. Nejedná se však pouze o definování technické, 

které bude využito v kvalitativní obsahové analýze. Je třeba definovat i pojmy,                 
jejichž definice vychází ze společenské a odborné diskuze. Hlavním tématem práce                 
je vyhodnocení míry komercionalizace kanálu ČT 2, který byl původně definován jako kanál 

pro náročného diváka. Pojmy jako komerční, umělecky hodnotný nebo objektivní             
nelze exaktně definovat, neboť podléhají změnám v čase a jsou ovlivněny vkusem 

pozorovatele, který je vždy subjektivní. Pro vytvoření akceptovatelné definice toho,               
co je pořad pro náročného diváka a z toho vycházející programové schéma, je třeba porovnat 

názory odborníků, kteří se danému tématu věnovali. 
Je dobré si uvědomit, že televizní praxe, přestože musí reagovat na technologické      

a společenské změny a také na změny a vývoj jednotlivých uměleckých žánrů, přinesla 

postupně vlastní kategorizaci televizních pořadů. Tato je využívána při tvorbě programových 

schémat a lze ji využít i pro posouzení míry komerčnosti jednotlivých pořadů. 
V této kapitole se práce věnuje definici pojmů kategorizace pořadů, programové 

schéma, programové typy, schématové typy, formáty televizních kanálů, ale zejména diskuzi 
k pojmům komercionalizace a pořadu pro náročného diváka. 
3.2.1 Kategorizace pořadů 

Přestože televizní vysílání je audiovizuální a na první pohled by se dalo usuzovat,   
že televize a její pořady mají kořeny ve filmovém průmyslu, po bližším studiu televizních 

technologií a postupů se ukazuje, že televize má žánrově a formátově blíž k rozhlasovému 
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vysílání. Samozřejmě při respektování technických odlišností televize a rozhlasu.               
Tuto skutečnost bylo možné vysledovat i v kapitole věnované technikám tvorby 

programového schématu. A k úplnému oddělení rozhlasu a televize nedošlo dodnes,             
jak je vidět z faktu, že rozhlasové a televizní vysílání v mnoha zemích světa provozuje jedna 

společnost, bez ohledu na to, zda se jedná o vysílání ze zákona, nebo komerční vysílání. 
Při posuzování komercionalizace kanálu ČT 2 je pořad, jeho programový typ, žánr  

a formát, základní jednotkou, o kterou se lze opřít a kterou lze zkoumat. Jak již bylo uvedeno 

výše, kategorizaci pořadů si v průběhu let vytvořily i samotné televizní společnosti           
kvůli lepší schopnosti vytvářet programovou nabídku. Česká televize v některých svých 

výročních zprávách uvádí i přehledy odvysílaných pořadů dle programového typu.               
Jak je uvedeno například ve zprávě z roku 2020, kategorie programových typů pořadů 

převzala od European Broadcasting Union. Zpráva obsahuje tyto programové typy: 
a) dramatický 
b) zábavní 
c) hudební 
d) sportovní 
e) zpravodajský 
f) publicistický 
g) dokumentární 
h) vzdělávací 
i) náboženský 
j) reklamní 
k) ostatní (Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2020, 2021) 

Již při zběžném pohledu lze odvodit, který programový typ je s vysokou mírou 

pravděpodobnosti určen širokému publiku a který by mohl být určen náročným divákům 

očekávajícím kvalitní pořady. Je zřejmé, že širokému publiku jsou určeny pořady, zařazené 

pod písmeny b) – d) a j). Smíšenému publiku mohou být určeny pořady, zařazené                  
pod písmeny a), e) – g) a j). Náročnému divákovi tak zbývají kategorie h) a i). Pořady 

zařazené do kategorie k) mohou být určeny všem divákům. 
Česká televize ve své zprávě v některých letech uvádí celkový počet hodin,            

které byly věnovány jednotlivým programovým typům, a to jak celkově na všech jejích 

kanálech, tak i samostatně na každém kanálu zvlášť. Bohužel tento přehled není zveřejňován 

pravidelně a ve stejném formátu, nelze tedy vysledovat, zda na kanálu ČT 2 dochází v tomto 
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směru ke změnám a jaký trend tyto změny případně vykazují. 
 Pořady lze členit nejen podle jejich obecného zaměření, ale také dle žánru a formy. 

Orlebar k tomu říká: „[Žánr] … může být definován jako sdílení očekávání mezi publikem    
a televizními tvůrci, co se týče klasifikace určitého pořadu….Žánr je v tomto ohledu 
demokratickým konceptem, jelikož bere v úvahu divákovy předsudečné názory,                     
jeho očekávání a požadavky na televizi. Televizní žánry (jako soap opera, detektivka, 

nemocniční seriál nebo zábavná soutěž) jsou pro televizní producenty atraktivní,           
protože populární žánrový pořad funguje jako známá obchodní značka.                                    
Jako je tomu u obsazení známé televizní osobnosti nebo herce, tak i rozpoznání důvěrně 

známých žánrových konvencí působí na publikum bezpečně a přitažlivě.“ (Orlebar, 2012) 
 Lze konstatovat, že autoři, kteří se věnují televizní teorii, se na výše uvedených 

definicích shodují. Zároveň však shodně upozorňují, že televize zároveň často hranice žánrů 

překračuje. Je to způsobeno technickými možnostmi televize, ale také snahou o získání 

pozornosti diváka. 
 Další možností, jak členit pořady, je dle jejich formátu. Formát definuje Orlebar 

takto: „[Formát] … odkazuje k rysům pořadu, které definují jeho jedinečnost,                         
jako je základní premisa, typ prostředí, rejstřík postav nebo účinkujících a žánr. Například           
ke klíčovým aspektům reality show Big Brother patří dům, skupina ‚obyčejných‘ soutěžících, 

proces nominací a vyřazování, skryté kamery a role Velkého bratra jako jakési neviděné 

autority. Jakmile je formát pořadu definován, lze s ním obchodovat jako s produktem a může 

být třeba prodáván jiným produkčním společnostem v jiných zemích. …Koncept formátu 

…má také právní a komerční status.“ (Orlebar, 2012) 
 Kategorizace televizních pořadů je nutná i ke zpracování analýz obsahu 

programových schémat. Definice programového typu, žánru a formátu mohou být vodítkem 

při vytváření kategorií a hypotéz. 
3.2.2 Pořady pro náročného diváka a trendy televizní zábavy 
 Sekundárním pomocným cílem této diplomové práce je vytvoření definice pořadu 

pro náročného diváka. Je předpoklad, že kanál určený náročnému obecenstvu,                      
musí do svého programového schématu zařadit dostatečný počet takových pořadů. 
 Z provedené rešerše odborné literatury je zřejmé, že definovat pořad pro náročného 

diváka je velmi obtížné a diskuze vedené odbornou i laickou veřejností stále probíhají.    
Také je zřejmé, že hodnotu a kvalitu programu lze hodnotit vždy jen z vybraného úhlu 
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pohledu pozorovatele. Je samozřejmé, že jinak vnímá tyto kategorie například historik umění 

a jinak zapálený sportovní fanoušek. Situace se navíc komplikuje tím, že jedna osoba      
může být zároveň obojím. Potom je třeba hodnocení kvality pořadu zúžit pouze na konkrétní 

pořad. 
 V obecné rovině lze konstatovat, že kvalitní program je při dodržení                         
všech technických zákonitostí výroby televizního programu takový, který je složen 

z kvalitních pořadů. Kvalitní pořad musí vykazovat vyšší uměleckou nebo informační 

úroveň ve všech parametrech, které pořad definují. Jedná se tedy o žánr, formát, programový 

typ, schématový typ, ale také o místo produkce, způsob zpracování a další atributy. 
Rešerše jasně ukázala, že ve vysílání kanálu veřejné služby, který je navíc určen 

náročnému divákovi, očekává divácká i odborná veřejnost dokumentární filmy, vyvážené    
a objektivní zpravodajství, diskuzní pořady, publicistické formáty jako je diskuze, pořady 

pro menšiny, regionální informace, pořady zaměřené na vážnou hudbu, literaturu                       
a další kulturní oblasti. Je zřejmé, že ani takové typy pořadů nemusí nutně přinášet kvalitní 

obsah, ale obecně spadají do kategorie pořadů, na které je možné klást vyšší kvalitativní 

nároky. 
Složitější situace je u dramatické tvorby. Ta je převážně produkována s cílem pobavit 

diváka, i když samozřejmě existují díla, jejichž cílem je poukázat na různé společenské 

problémy a umělecky je zobrazit. Kvalitu takového díla však lze jen těžko poměřovat 

například sledovaností, neboť i sami tvůrci se neobracejí k širokému publiku.                          
Lze však usuzovat, že určitou známkou kvality je například ocenění, které takový pořad 

získá od odborné veřejnosti. Jedná se zejména o ceny a ocenění televizních a filmových 

festivalů, případně odborných institucí. Ve výjimečných případech se však podaří vyrobit 

pořad, který v sobě nese výše popsané atributy kvality a zároveň si získá oblibu širší divácké 

obce. Jako příklad lze z uvést například dánský televizní seriál Vláda, švédský seriál Most         
nebo italský seriál Gomora. 

Odhlédneme-li od parametrů, které vycházejí z pravidel televizní tvorby a z požadavků 

tvůrců televizních pořadů a programu, můžeme celou řadu pohledů na otázku kvality 

televizní produkce a televizní zábavy získat nejen studiem literatury světových a českých 

filmových, televizních a mediálních teoretiků, ale řadu zásadních postojů a poznatků přináší 

i literatura zaměřená na filozofii, etiku a sociologii. 
Kvalitě filmové a televizní produkce se v mnoha svých dílech věnoval například 

italský filozof, spisovatel a mediální teoretik Umberto Eco. Ve sbírce úvah Skeptikové            
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a těšitelé, ve které se zabývá filmem, rozhlasem, televizí, masmédii a ve které rozebírá formu 

kritického nahlížení na tyto oblasti, vede Eco také polemiku s některými intelektuálskými 

manýry. V intelektuálských (nikoli intelektuálních) kruzích bývá zvykem opovrhovat 

některými druhy umění a zábavy. Filozofa Eca zcela jistě nelze podezírat z povrchnosti. 
Přesto i on varuje před plytkou a pozérskou kritikou masmédií včetně televize.                    
Říká, že je nutné při zahájení kritické diskuze brát v úvahu změnu způsobu komunikace          
a za vzor pro poměřování kvality nevycházet z teoretického ideálu, ale z reality.                      
Ve své úvaze Masová kultura a „úrovně kultury“ popisuje kritiku tisku a dodává,                      
že „tak je tomu obvykle i s masmédii: bývají souzena tak, že jejich mechanismus a výsledky 

se poměřují modelem renesančního člověka, který už neexistuje, a to nejenom díky existenci 

masmédií, ale i jevů, které příchod masmédií umožnily. 
Naopak je zřejmé, že o těchto problémech je třeba diskutovat tak, že vyjdeme 

z historického a zároveň antropologicko-kulturního přijetí faktu, že s příchodem průmyslové 

éry a s účastí podřízených tříd na kontrole společenského život se v soudobé historii ustavila 

civilizace hromadných sdělovacích prostředků, masmédií, jejíž hodnotové systémy je právě 

třeba diskutovat a vzhledem k níž bude třeba vypracovat nové eticko-pedagogické modely. 

To vůbec nevylučuje zásadní postoje, odsudek, odmítavé stanovisko, je však třeba je uplatnit 

na novém modelu člověka a ne nostalgickým odkazem na model starý. Jinými slovy řečeno, 

po kulturních pracovnících je třeba vyžadovat postoj založený na konstruktivním výzkumu 

právě tam, kde se obvykle volí snazší přístup…“. (Eco, 2006) 
Z citace vyplývá, že pro identifikaci kvalitního mediálního obsahu, tedy i televizní 

programové skladby, je vhodné zvolit soudobá kritéria. Je samozřejmě možné, že celková 

úroveň kultury se tak snižuje, nicméně to je fakt, který sice není nutné přijímat,                           
je však otázkou, jak a zda lze tento trend změnit. 

Ve své další úvaze se Eco věnuje přímo televizi  a jejímu mediálnímu obsahu, 

upozorňuje na další úskalí, na která lze narazit při posuzování kvality a kulturnosti 

televizního programu. Eco uvádí: „Nedorozumění, do něhož obvykle upadne každý,              
kdo navrhuje televizní „estetiku“ tout court12, spočívá v tom, že považuje televizi za umělecky 

jednotný fakt, jakým je film, divadlo nebo lyrické básnictví, neboli že považuje televizi            
za „žánr“. Umělecké žánry je samozřejmě třeba brát s maximální vážností, jenže televize 

právě žádný žánr není. Televize je „služba“: ke komunikaci sloužící technický prostředek, 

                                                           12 tout court (franc.) – [příliš] jednoduše; bez přívlastků 
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s jehož pomocí je možno publiku předkládat různé žánry komunikativního diskursu,      
z nichž každý neodpovídá jen technicko-komunikativním zákonům této služby, ale i typickým 

zákonům toho kterého diskursu. Jinými slovy řečeno žurnalistický dokument vysílaný televizí 

(a dělaný pro televizi) musí uspokojit především určité požadavky komunikace žurnalistické, 

které se pak spojují s jinými, jež zase vyplývají z televize jakožto zvláštního způsobu 

komunikace. 
Televizní „služba“ komunikuje rovněž různé formy podívané, z nichž některé          

jsou jednoduše jen „vysílané“, protože existovaly už předtím (a i ty při vysílání nabývají  
jiné povahy a dávají vzniknout jiným problémům), jiné zase vyhotovené přímo pro televizní 

službu. Teprve u vědomí tohoto stavu věcí je možno zahájit důkladnou diskusi                               
o charakteristických vlastnostech televizní podívané, o estetických problémech televize,         
o vzniku nové řeči, atp. 

Aby bylo jasno, považovat televizi za „souhrn už předtím existujících způsobů               
a forem“ neznamená popřít existenci televizního jazyka, ale pátrat po něm ve světle navržené 

definice, postupovat zkrátka metodicky a obezřetně.“ (Eco, 2006) 
Z Ecových výstupů lze vyvodit minimálně jeden zásadní závěr. Při posuzování 

úrovně a kvality je potřeba zvolit vhodný srovnávací vzorek a při samotné porovnávání          
je třeba brát v úvahu historický i technický kontext a postupovat obezřetně. 

Eco upozorňuje také na to, že je třeba brát při posuzování kvality umění i diváka. 

Tvrdí, že mezi autorem díla, dílem samotným a divákem vznikají interakce, které vytvářejí 

rámec kvalitativního posuzování umění a uměleckých děl. Vazbami mezi médiem                     
a publikem se ve své knize Masová média zabývají také Jirák s Köpplovou, kteří předkládají 

různé způsoby pojetí publika a jeho definice. Uvádějí, že v odborné literatuře se vyskytují 

v zásadě dva přístupy v pojímání publika. Starším přístupem je koncept tzv. pasivního 

publika, který vychází z předpokladu, že publikum je příjemcem mediálního sdělení,       
který je daným sdělením zasažen a následně reaguje. Z tohoto pojetí vychází i běžná 
televizní praxe a praxe reklamních agentur, které používají termíny jako „cílová skupina“                 
nebo „zásah“ a se kterými se setkáváme například při měření sledovanosti jednotlivých 

pořadů. Druhý koncept počítá s aktivním publikem, tedy s publikem, které si mediální obsah 

aktivně vybírá a které si autonomně interpretuje nabízený obsah. (Jirák, 2015) 
Jirák s Köpplovou však v souvislosti s tímto pojetím upozorňují na názor Denise 

McQuaila, který ve své publikaci Analýza publika tvrdí, že v případě těchto dvou skupin   
lze posuzovat spíše „míru aktivity či pasivity“. McQuail se k této problematice vyjádřil    
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také ve své knize Úvod do teorie masové komunikace, kde k typům publika říká: „Obecně             
je aktivita považována za dobrou a pasivita za špatnou, ať už u dětí, nebo u dospělých. Média 

jsou kritizována za to, že namísto originálního a podnětného obsahu nabízejí 

bezmyšlenkovitou a otupující zábavu. To vede například k zavírání očí před skutečností          
a k odvracení od sociální spoluúčasti. Publikum je zase kritizováno za to, že si vybírá 

jednoduchou cestu. Užívání médií je sice ze své podstaty poněkud neaktivní, ale přesto může 

vykazovat známky aktivity v podobě vybíravosti, motivované pozornosti a kritické odezvy.“ 

(McQuail, 2009) 
Vybíravost, motivovaná pozornost a kritická odezva je to, co by bylo možné očekávat 

u náročného publika. Tyto divácké dovednosti úzce souvisí se schopností správně dekódovat 

vyslaný mediální obsah. Problematice kódování a dekódování obsahu mediálních sdělení    
se Jirák s Köpplovou věnují v další části své knihy. Seznamují čtenáře                                      
s tzv. Birminghamskou školou a jedním z jejích představitelů, Stuartem Hallem.                     
Ve své knize uvádějí: „Stuart Hall plně v hermeneutické13 tradici literárněvědní interpretace 

sdělení kladli důraz na „text“ a na to, jak je v textu podavatelem organizován význam,             
a zajímali se o to, jak s tímto nabízeným významem nakládá publikum. Poukázali na to,         
že jednotlivé skupiny a podskupiny existující ve společnosti si do procesu mediální 

komunikace vnášejí nějakou vlastní sdílenou zkušenost. V roce 1973 napsal Hall pro interní 

publikaci CCCS studii nazvanou Encoding and Decoding in the Television Discourse 
(Kódování a dekódování v televizním diskurzu), kterou později přepracoval pro širší 

odbornou veřejnost (Hall, 1980). V této stati vycházel z teoretického postulátu hegemonie, 

podle něhož je do mediálního textu vždy zakódována dominantní ideologie. To je dáno tím, 

že výrobci médií mají vyvinuté postupy a rutiny, které obsahují představu, jak se konkrétní 

mediální obsahy mají sestavovat, a témata a významy (jež jsou ideologické svou podstatou) 

přebírají podle Halla z okolního světa. Výsledná sdělení ale zůstávají významově 

mnohoznačná (polysémická), a tak není nijak zaručeno, že publikum spontánně přistoupí    
na zakódovaný význam.“ (Jirák, 2015) 

Výše uvedené informace by měly vést televizní společnosti, které chtějí nabídnout 

programovou skladbu náročnému divákovi, k premise, že takový divák je aktivní                       
a je schopen dekódovat i mediální obsah, k jehož porozumění je na jeho straně nutná větší 

                                                           13 Hermeneutika (z řeckého herméneuein = vykládat, překládat, vyložit) - filologická a filosofická 

nauka o metodách správného chápání a výkladu textů, zejména náboženských, právních a filosofických. 
(Hermeneutika, 2021) 
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ochota k porozumění, zasazování informací do kontextů a aktivní přístup. Při vytváření 

takového programu je tedy například hledisko sledovanosti podružné. 
Kvalitě pořadů a sestavování televizního programu se v knize Jak číst film věnuje      

i americký mediální teoretik James Monaco. V části jeho publikace, věnované televizi             
a televiznímu vysílání popisuje Monaco americké televizní reálie již od 50. let 20. století. 

Američtí producenti vytvořili standardy, kterými se postupně začala při výrobě pořadů            
a sestavování programových schémat jednotlivých kanálů řídit většina televizních 

společností v západním světě. Na televizní tvorbu a její vývoj, včetně vytváření 

programového schématu, nahlíží Monaco poměrně kriticky. 
„Stejně jako bylo mnoho nejlepších hollywoodských filmů vytvořeno v 30. letech, 

ještě předtím, než si tvůrci uvědomili, že našli základní formy příběhů, které můžou používat 

dalších šedesát let, podobně velká část nejlepší americké televizní tvorby pochází z počátku 

šedesátých let, kdy teprve vznikala základní schémata, která později zkostnatěla…                
Jak postupovala 60. léta a filmová studia získávala větší vliv, vlastní produkce newyorské 

televize prakticky zmizela. Koncem šedesátých let americká televize upadla do tupého 

stereotypu. Čím důmyslnější byly ratingové hry, tím méně zajímavý byl program,                
který se stal jen návnadou na masy diváků. Během svého působení u CBS zavedl James 

Aubrey styl charakteristický pro tu dobu: cílem bylo zaměřit se na nejmenšího společného 

jmenovatele a obtěžovat co nejmenší počet možných diváků.“ (Monaco, 2004) 
V Monacově nepříliš pozitivním hodnocení vývoje tvorby pořadů v amerických 

televizích je možné si povšimnout několika zajímavých postřehů. Zpravodajství                          
a informování o veřejných záležitostech považuje Monaco za prestižní pořady.                         
Za povšimnutí také stojí jeho názor, že ke snížení kvality pořadů došlo poté, co byly 

zavedeny standardní formáty pořadů, které se užívají v televizní tvorbě dodnes. Až děsivě 

pak působí informace, že jedna z největších amerických televizních společností CBS začala 

vytvářet pořady na principu „nejmenšího společného jmenovatele a obtěžování                         
co nejmenšího počtu možných diváků“. To zcela automaticky znamená přizpůsobení             
se tomu „nejslabšímu“, tedy v případě televizního diváka tomu nejméně náročnému. 

Monaco pak představuje ještě jeden trend televizní tvorby, který spočívá ve výrobě 

pořadů „vycházejících z reality“. Kromě žánrové nouze, do které se televize v USA koncem 
sedmdesátých a začátkem osmdesátých let 20. století, rozvinul se tento trend také proto,       
že „využíval zpravodajské redakce, které je produkovaly levně – a navíc televizní společnosti 

nemusely platit za produkci externím společnostem. … Rádi bychom věřili, že popularita 
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magazínových pořadů vycházela z touhy po realitě, ale „realita“, kterou přinášely americké 

televize v 90. letech, byla absurdnější než fikce.“ (Monaco, 2004) Tato tvrzení dokládá 

poukazem na přímé přenosy z války v Iráku, soudním přelíčením s O.J. Simpsonem, 
přímými přenosy výslechu prezidenta Clintona a v neposlední řadě také vytvořením 

„mediálního cirkusu“ kolem smrti princezny Diany a JFK juniora. 
„Trend směrem k „realitě“ nalezl silnější odezvu ve veřejnoprávním vysílání.            

Od počátku růstu v sedmdesátých letech stanice PBS14 hodně stavěla na importovaných 

britských dramatech. Ale jak se v 80. letech ztenčoval rozpočet, obrátili se producenti PBS 

k vlastním pořadům a méně nákladným žánrům. Programy typu „Jak na to?“ se staly 

vítanou složkou veřejnoprávního vysílání…. Dokumentární filmy, vypuzené z komerčních 

stanic, našly vítané útočiště v programech veřejnoprávních televizí. Pořad V prvním sledu 

(od 1982) ukázal, že „na realitě založené“ pořady mohou být inteligentní, platné a dokonce 

moudré. Zajímavý a kousavý pořad Henryho Hamptona Eyes on the Prize (1987, 1990)          
o historii hnutí za občanská práva v USA dokázal skutečnou hodnotu televize                         
jako historického média. Pořad Občanská válka (1990) Kena Burnse přilákal PBS rekordní 

počet diváků, z nichž více než jeden a půl milionu si zakoupilo nabízený záznam pořadu        
na videokazetě. Poprvé v historii se televize ukázala jako referenční médium.“ (Monaco, 
2004) 

Je zřejmé, že postavení televizí veřejné služby v tržním prostředí klade na její tvůrce 

mimořádné požadavky při tvorbě programu, obzvlášť v situaci, kdy je úkolem                  
takové televizní společnosti i prodej reklamního času. 

Kvalitu programů a programových skladeb samozřejmě ovlivňují i trendy,         
kterým se ve svých dílech věnovali francouzský filozof a sociolog Pierre Bourdieu                     
a  americký mediální teoretik Neil Postman. Bourdieu v roce 1996 přispěl k diskuzi na téma 

vlivu televize na lidské životy a její postavení ve společnosti zcela neobvyklým způsobem. 

Jak sám poznamenal, mnoho jeho kolegů, ale i odborníků z jiných vědních oborů, považuje 

skutečnost, že se „objeví“ na televizní obrazovce za „důkaz“ legitimity jejich názoru. 

Zároveň poukázal na skutečnost, že je zde skupina puristů, kteří naopak televizi odmítají, 
                                                           14 Public Broadcasting Service – nezisková organizace, která sdružuje síť cca 350 členských 

televizních stanic, které se na území USA snaží poskytovat veřejnou službu v televizním vysílání. Tato síť       

je financována z darů a příspěvků podporovatelů. Programově se vysílání členských stanic zaměřuje zejména 

na vysílání vzdělávacích pořadů pro děti a mládež, dokumentární a publicistické tvorby. (Public Broadcasting 
Service, 2021) 
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neboť ji považují za pokleslé médium, deformující obecné společenské a kulturní hodnoty. 

Proto v televizi odmítají i vystupovat. Bourdieu se rozhodl, že v televizi vystoupí,                  
ale za předem definovaných podmínek, které byly velmi vzdálené jakékoli televizní praxi. 

Vymohl si, že pronese dvě přednášky, které v plné délce bez moderátorského vstupu 

přednese přímo na televizní obrazovce a jejichž tématem bude televize sama. Přepisy       
obou vystoupení potom vydal ve svém nakladatelství knižně v publikaci nazvané prostě        
O televizi. 

Bourdieu věnoval nejvíce času žurnalistice a žurnalistům a nezastíral, že jeho přístup 

k tématu je kritický až skeptický. To je ostatně patrné i z úvodu, ve kterém píše: „Opravdu 
si myslím, že televize, prostřednictvím různých mechanismů, které se pokusím rychle popsat 

– systematická a hlubší analýza by potřebovala mnohem více času – představuje velké 

nebezpečí pro různé oblasti kulturní produkce, pro umění, literaturu, vědu, filozofii, právo; 

myslím si dokonce, že na rozdíl od toho, co si myslí a co říkají – bezpochyby v nejlepší víře 

– ti žurnalisté, kteří jsou si vědomi své odpovědnosti, představuje televize nemenší nebezpečí 

pro politický život a demokracii. Mohl bych to snadno dokázat analýzou způsobu,             
jakým televize – tlačena do co největší sledovanosti -, následována částí tisku, věnovala 

podněcovatelům xenofobních či rasistických výroků a činů, nebo kdybych ukázal ústupky, 
které dělá každý den úzce národnímu, nechci říct rovnou nacionalistickému, vidění politiky.“ 

(Bourdieu, 2002) 
Dále se ve svých přednáškách věnoval neviditelným silám, které působí v televizním 

světě a jejich vlivu na televizní, zejména žurnalistickou, produkci. Zabývá se zacyklením 

poskytovaných informací, které je způsobeno vzájemným „opisováním“ tištěných médií     
od elektronických a naopak. Také popisuje neviditelnou autocenzuru a zamýšlí se nad tím, 

zda televize homogenizovala své publikum, nebo naopak dala vzniknout skupinovému 

chápání světa mezi televizními žurnalisty. Za hegemona mediálního prostoru považuje 

televizi, přičemž argumentuje takto: „Přesto máme známky pokračujícího ústupu novinářství 

psaného tisku před televizí: fakt, že televizní přílohy se ve všech novinách stále zvětšují, fakt, 
že novináři přikládají největší význam tomu, když jejich názor převezme televize (….),               
i skutečnost, že to, čemu Američané říkají agenda (problémy, o nichž je třeba mluvit, témata 

úvodníků), je čím dál tím víc definováno televizí. … Ale nejdůležitější je, že prostřednictvím 

zvýšení symbolického významu televize – a mezi televizemi těch stanic, které se podřizují 

s maximem cynismu a úspěšnosti vyhledávání senzačních zpráv, mimořádností, 

spektakulárností – se vnucuje celému žurnalistickému poli určité vidění informací,                  
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až dosud vyhrazené bulvárnímu tisku. A je to současně jistá kategorie novinářů,                   
kteří jsou získáváni za velké peníze kvůli své schopnosti podřídit se bez skrupulí očekávání 

toho nejméně náročného publika, tedy ti nejcyničtější, nejvíce lhostejní k jakékoli formě 

deontologie15, a tím spíše ke každé politické otázce; a tato kategorie novinářů se snaží 

prosadit své „hodnoty“, své preference, svůj způsob bytí a mluvení, svůj „humanistický 

ideál“ všem novinářům. 
Televizní stanice tlačené konkurenčním bojem o podíl trhu se utíkají ke starým trikům 

bulvárního tisku - …. - [informují] o všem, co může vzbudit zájem prosté zvědavosti                   
a co nevyžaduje žádnou předběžnou specifickou kompetenci, zejména politickou. Zprávy 

typu černé kroniky, jak jsem už řekl, mají za následek politické prázdno, odpolitizování            
a redukují život na anekdotu nebo klep….“ (Bourdieu, 2002) 

Vývoj televizního prostředí, tak, jak jej popsal Bourdieu, nedává mnoho důvodů 

očekávat, že televize budou nabízet kvalitní, hodnověrné informace, nebo zábavu,             
která by pozitivně formoval publikum.  

Postman přinesl ve své eseji Ubavit se k smrti: Veřejná komunikace ve věku zábavy 
několik podnětů, vedoucích k zamyšlení, kam se ubírá svět masových médií,                          
tedy i svět televize a televizní zábavy. V souvislosti s tématem budoucnosti médií je trochu 
znepokojivé, že na začátku své knihy zmiňuje dva slavné antiutopické romány,                    
které přinášejí vizi budoucího uspořádání světa. Jedná se o román 1984 britského spisovatele 

a esejisty George Orwella a o román Konec civilizace: aneb Překrásný nový svět,             
taktéž britského, avšak ve Spojených státech žijícího spisovatele a kontroverzního 

intelektuála Aldouse Huxleyho.16 Zajímavostí je, že Postman tuto esej publikoval            
v roce 1985. 

„Dlouho jsme sledovali, jak se blíží rok 1984. Když tento letopočet konečně nadešel 

a proroctví s ním spojené se nenaplnilo, hloubavější Američané začali tiše pět sebechválu. 

                                                           15 Deontologie nebo deontologická etika (z řec. to deon, vyžadované, povinné, povinnost) - směr 

normativní filosofické etiky, který soudí, že člověk se má rozhodovat a jednat podle pevných zásad povinnosti, 

v protikladu k utilitarismu a konsekvencialismu, který správnost a nesprávnost jednání odvozuje                               
z jeho důsledků. (Deontologie, 2021) 

16 Postman ve své eseji nezmínil román 451 stupňů Fahrenheita amerického spisovatele Raye 

Bradburyho, který se zmíněnými díly Orwella a Huxleyho tvoří jakousi trilogii a také popisuje vizi 

budoucnosti, ve které vítězí povrchní zábava přinášená masovými médii nad potřebou získávat informace 

v souvislostech a správném kontextu. 



 

46  

Kořeny liberální demokracie vydržely. … Zapomněli jsme však, že vedle temné vize 

Orwellovy je tu ještě jedna – o něco starší, o něco zapadlejší, ale stejně mrazivá: „překrásný 

nový svět“ Konce civilizace Aldouse Huxleyho. Navzdory obecnému přesvědčení, 

rozšířenému dokonce i mezi vzdělanci, Huxley a Orwell neprorokovali totéž. Orwell nás 

varuje před podlehnutím nátlaku z vnějšku. V Huxleyho vizi však k tomu, aby lidstvo přišlo 
o svou autonomii, zralost a historii, není žádný Velký bratr třeba. Podle Huxleyho si lidé 

svého diktátora nakonec zamilují a technologie, které podvracejí jejich schopnost přemýšlet, 

začnou zbožňovat. … 
Orwel se obával těch, kteří nám zamezí přístup k informacím. Huxley se obával těch, 

kteří nám jich poskytnou tolik, že nás to dovede k pasivitě a egoismu.“ (Postman, 1999) 
Postman vychází z televizního prostředí v USA, nicméně stejný trend lze pozorovat 

v celém západním světě, a to i s ohledem na homogenizaci televizní kultury,                          
která je celosvětově pod silným americkým vlivem. Ve své knize postupně předkládá, někdy 

s lehkou ironií, postřehy a argumenty, které nasvědčují tomu, že západní civilizace přestává 

být ochotná přijímat informace v jiné podobě, než ve formě zábavných sdělení.                        
To samozřejmě představuje vážnou překážku pro vytváření a nabízení televizní programové 

skladby pro náročného diváka. Postman se postupně věnuje různým oblastem lidského 

života, ve kterých se tento trend uplatňuje, včetně těch oblastí, ve kterých by je ještě           
před nedávnem málokdo čekal, respektive by to každý považoval za nevhodné.                  
Jedná se z jeho pohledu o televizní zpravodajství, víru v Boha, politiku a vzdělávání. 

Zvláštní pozornost z hlediska televizního programu zasluhuje kapitola, věnovaná 

způsobu předkládání informací v televizním zpravodajství a kterou Postman označuje         
„A teď…“ „Výraz „A teď…“ se běžně používá v rozhlasovém a televizním zpravodajství        
a naznačuje se jím, že to, co jsme právě slyšeli nebo viděli, nemá žádný význam pro to,           
co uslyšíme či uvidíme za okamžik, případně kdykoli potom. Je to vlastně přiznání faktu,      
že svět, tak jak jej mapují elektronická média, nemá řád ani smysl a není třeba jej brát vážně. 

Žádná vražda není natolik brutální, žádné zemětřesení natolik ničivé, žádný politický omyl 

natolik skandální – a máme-li pokračovat, žádný sportovní výsledek do té míry drtivý               
a předpověď počasí děsivá -, aby je z naší mysli nebylo možné odstranit hlasatelovými slovy 

„A teď…“ Je nám tím naznačováno, že o předchozím tématu už jsme přemýšleli tak dlouho 

(bývá to zhruba tři čtvrtě minuty), že hrozí, že jím budeme (řekněme minutu a půl) přímo 

posedlí, takže je záhodno obrátit pozornost k jinému fragmentu zpráv nebo k reklamě.“ 

(Postman, 1999) 
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Výsledkem, a lze se jen dohadovat, zda chtěným či nechtěným, takové fragmentace 

je absolutní odstranění kontextu. Přitom, jak bylo uvedeno výše, například členové 

Birminghamské školy považovali kontext za zcela zásadní pro porozumění mediálnímu 

sdělení a jeho správnému dekódování. Popsaný princip fragmentace „A teď…“ bohužel 

odpovídá standardním postupům tvorby programové skladby. Z toho plyne, že nabídka 

náročného programu může jít přímo proti stereotypům, které televize v praxi uplatňují.        
Ve světle těchto informací je třeba usilovat o to, aby provozovatelé vysílání ze zákona, 

jejichž činnost je hrazena z daňových výnosů v jakékoli podobě, neusilovali primárně o zisk 

plynoucí z prodeje reklamního času, ale aby měly v nabídce kanály, které nepodlehnou 

těmto ubíjejícím trendům. Postman své postřehy a úvahy uzavírá takto: 
„Nechávají-li se lidé rozptylovat trivialitami, stane-li se z kulturního života 

nekonečný koloběh zábavy, změní-li se seriózní veřejná komunikace v dětské žvatlání – 
stručně řečeno, stane-li se z lidí obecenstvo a z veřejných záležitostí zábavná show –, národ 

se ocitá v nebezpečí a smrt jeho kultury se stává reálnou možností.“ (Postman, 1999) 
3.2.3 Divácky atraktivní pořad 

Programové schéma plnoformátového televizního kanálu bez ohledu na jeho celkové 

zaměření nabízí celou škálu pořadů. V centru pozornosti všech tvůrců televizního vysílání 

musí být divák. Plnoformátové kanály pak oslovují ze své podstaty nejširší publikum               
a z hlediska prodeje reklamního času pokud možno všechny cílové skupiny. Jinak tomu není 

ani v případě kanálu ČT 2. Kromě pořadů pro náročného diváka tak musíme očekávat,           
že v jeho programové skladbě nebudou chybět ani pořady, které by se daly souhrnně označit 

jako divácky atraktivní pořady. 
Jestliže bylo konstatováno, že při kritice televizní tvorby by měly být brány v potaz 

různé okolnosti televizního vysílání a také celková situace ve společnosti, nebylo by jistě 

správné pouze konstatovat, že divácky atraktivní pořad je pořad pro nenáročného diváka. 
Jako nejjednodušší hodnotící kritérium se samozřejmě nabízí sledovanost takového pořadu. 
Vzhledem k postavení kanálu ČT 2 na televizním trhu by však toto kritérium mohlo být 

zavádějící, pokud bychom jej aplikovali v absolutní podobě. I kdybychom zvolili stejný 

programový typ, formát a žánr, není možné srovnávat v absolutních číslech sledovanost 
takového pořadu na televizním kanálu, jehož sledovanost se trvale pohybuje na úrovni více 

než 20 % a sledovanost pořadu na kanálu, jehož sledovanost se pohybuje na úrovni 3 – 4 %. 
Takto nahlížený pořad by pak mohl být hodnocen jako divácky neatraktivní jen proto,            
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že byl uveden na kanálu, který nemá vysokou sledovanost. Této problematice se věnuje 

Susan Eastmanová a Douglas Ferguson ve své publikaci Media programming:           
Strategies and practices. (Eastman, 2013) 

Pokud bychom pro hodnocení kvality pořadu zvolili jako kritérium programový typ, 

pak je zřejmé, že divácky atraktivní pořady budou patřit především do kategorie zábavní, 

dramatické, sportovní a hudební. Do kategorie zábavních pořadů jsou řazeny například 

estrádní pořady s kombinovaným obsahem nebo společenské a vědomostní soutěže.         
Mezi pořady dramatické, určené širokému publiku, pak zcela nepochybně patří filmy               
a televizní seriály, přičemž převládající žánr budou pořady komediální, detektivní či rodinné. 

Atraktivitu sportovního programového typu dokazuje skutečnost, že řada komerčních               
i veřejnoprávních provozovatelů televizního vysílání provozuje samostatný tematický kanál 

se sportovní tématikou. Také sledovanost některých sportovních událostí svědčí o tom,         
že většina sportovních pořadů patří mezi divácky atraktivní. U poslední jmenované 

kategorie, hudební, lze atraktivitu odvozovat od samotného hudebního žánru,                
kterému je pořad věnován. Je-li pořad zaměřen na soudobou populární hudbu, je jistě 

přitažlivější pro větší část publika, než pořad věnovaný například středověké hře na strunné 

nástroje. 
Mezi divácky atraktivní pořady lze samozřejmě zařadit i pořady některých dalších 

programových typů. Atraktivní svým obsahem mohou být dokumentární nebo publicistické 

pořady, které jsou věnovány cestování nebo přírodě, jistě by se našly i pořady vzdělávací, 

které dokážou přitáhnout pozornost širšího publika. 
Pokud tvůrce programového schématu potřebuje zařadit do vysílání pořad,            

který by bylo možné označit za divácky atraktivní, nabízí se řada možností.                       
Jednou z nich je výběr již ověřeného pořadu (filmy, epizoda seriálu, zábavná show, reality 

show, talentová soutěž), který v minulosti získal vysokou sledovanost. V českém prostředí 

se může jednat například o filmy pro pamětníky, zahraniční detektivní nebo komediální 

seriály, apod. Pokud je potřeba zařadit pořad premiérově, potom se nabízí pořad zahraniční 

produkce, který prokázal na svém domovském trhu, že přitáhl dostatečnou pozornost 

publika, nebo zařazení formátu, který si opakovaně v různých televizních prostředích získal 

oblibu a pozornost. Jako příklad lze uvést různé talentové soutěže. Eco pak v obecné rovině, 

přestože spíše kriticky, popisuje atraktivní pořady jako ty, které útočí na emoce diváka. (Eco, 
2006) 

Stejně jako v případě pořadu pro náročného diváka, nelze ani u pořadů divácky 
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atraktivních formulovat jedinou a neměnnou definici. Televizí tvorba nabízí                
například detektivní televizní seriály, který pod formálním povrchem žánru přinášejí       
vhled do minoritního sociálního prostředí, a to bez nadbytečného zjednodušení                            
a schematizování, přesto, nebo právě proto, si dokážou získat širší publikum.               
Obdobně konstruované pořady pak lze nalézt i v programových typech zábavních, 

hudebních nebo vzdělávacích. 
3.2.4 Tvorba programového schématu 

Vytváření televizního programu je mezi televizními profesionály považováno            
za jednu z nejsložitějších činností, která vyžaduje nejen odborné, technické a technologické 

znalosti, ale také dostatečné zkušenosti. Přestože je dnes většina operací realizována               
za pomoci výpočetní techniky, tvůrce programu musí být schopen zpracovat celou řadu 

informací, které mají na úspěšné sestavení televizního programu vliv. Mohou to být údaje   
o sledovanosti jednotlivých pořadů, vzájemné „snášenlivosti“ jednotlivých formátů a žánrů, 

ale také informace o programové skladbě konkurenčních kanálů. A to nejen jiných 

provozovatelů, ale i dalších kanálů vlastní televizní skupiny, neboť je nutné brát v úvahu 

skutečnost, že pořady na jednotlivých kanálech si konkurují. Kanálu ČT 2 tak tvoří přímou 

konkurenci plnoformátový kanál ČT1, o diváky však bojuje i tematickými kanály ČT sport, 

ČT :D, ČT 3 a v neposlední řadě s ohledem na předpokládané zaměření ČT 2 je to kanál    
ČT art. V boji o diváckou přízeň je potom třeba zapojit správný úsudek a intuici,              
kterou žádná technologie nedisponuje. 

Orlebar o tvorbě televizního programu říká, že „skladba televizního programového 

schématu se podobá postupům používaným při střihu: 
Místo kombinování záběrů a zvuků do sekvence a sekvencí do celkového pořadu,     

jak to dělá střihač, kombinuje tvůrce programového schématu celé jednotky pořadů               
do večerního proudu, celé večery pak skládá do týdne, celé týdny do sezony a celé sezony  
do roku. 

Některé pořady mají vzájemné souvislosti, kdežto jiné jsou umísťovány                     
vedle takových pořadů, které se od nich dost liší co do žánru i formátu. Zatímco v raných 

letech televizní produkce se jen málo celkově plánovalo, jaká bude délka pořadů                         
a jaké budou mezi nimi vzájemné vztahy, od osmdesátých let se standardní délkou pořadů 

stalo třicet minut a jedna hodina, a tím vznikla vymezená okna v programu, jak to bylo             
už delší dobu běžné ve Spojených státech amerických.“ (Orlebar, 2012) 



 

50  

Štoll k tomuto tématu dodává, že „… hlavním televizním produktem, dílem se svým 

tvarem a kompozicí, je vysílací schéma. Nikoli jednotlivý pořad. Pořad je jen stavebním 

kamenem, umístěným v nějakém pořadí. Neboli jinými slovy: Pokud je základní jednotkou 
filmu jeden záběr a složením záběrů vzniká nová realita, pak televizní skutečnost vzniká 

složením pořadů. Pořad je stavebním kamenem televizního obrazu světa.“ (Štoll, 2013) 
3.2.4.1 Cíle programování 

Hlavním cílem vytváření programového schématu je oslovení diváka,                
kterému je daný kanál určen. V případě plnoformátových kanálů oslovuje tvůrce schématu 

celou populaci. Tedy diváky od nejnižších věkových skupin až po seniory. Zvláštní ohled 

by v tomto směru neměl být brán ani na sociální situaci diváka. V případě kanálů televize 

veřejné služby je tomu dokonce právě naopak. V centru pozornosti provozovatele takového 

vysílání by naopak měly být skupiny diváků, které patří do sociálně specifických kategorií. 

Ať už je cílová skupina jakákoli, správně sestavené programové schéma musí přitáhnout 

divákovu pozornost a také ji co nejdéle udržet. Tento požadavek je pak silně akcentován 

v situaci, kdy je na takovém kanálu nabízen k prodeji reklamní čas. 
3.2.4.2 Časové faktory programování Technicky není složité vysílací čas vyplnit jednotlivými pořady. Tak by ovšem 

nevzniklo programové schéma, které někteří autoři považují za samostatný mediální 

produkt. Jednalo by se o více či méně povedenou sekvenci pořadů, která by bez hlubší 

promyšlené struktury jen těžko získala pozornost jakéhokoli diváka. Tím spíše definované 

cílové skupiny. Aby tvůrce programového schématu docílil požadovaného výsledku,       
musí jako jeden z hlavních faktorů programování brát denní životní cyklus svých diváků       
a jejich zvyky. Jako příklad špatného postupu by bylo uvedení programu určeného dětskému 

divákovi v času, ve kterém je většina dětí mimo domov, tedy v běžné vyučovací době. 
S ohledem na potřebu zařazení správného pořadu pro danou cílovou skupinu              

ve správném času17 a s ohledem na princip televizního vysílání, kterým je kontinuální časový 

tok, není možné vytvářet programové schéma jen nahodilým střídáním jednotlivých 

programových typů, ale je třeba vytvořit pevné časové rámce. Z toho důvodu byla postupně 

vytvořena časová schémata pro různé časové úseky. Ta vytvářejí strukturu, která pomáhá 

v orientaci nejen divákovi, jako příjemci mediálního obsahu a provozovatelům televizního 

                                                           17 Anglická terminologie správné zacílení a časové usazení pořadu do programového schématu 

označuje jako fitting a dayparting.  
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vysílání, jako výrobcům, ale v neposlední řadě i zadavatelům reklamy,                                         
pro které je programové schéma mediálním produktem. Postupným vývojem se tak televizní 

praxe ustálila na využívání denních, týdenních a sezónních časových schémat. Sezónním 

schématem rozumíme například vysílání v průběhu letních prázdnin, vánočních svátků, 

anebo naopak vysílání během běžného pracovního roku. V těchto schématech                            
se pak nacházejí různé, ale přesně stanovené časové osy, díky kterým je možné vysílání 

ukotvit. (Eastman, 2013) 
V České republice jsou historicky takovými osami zpravodajské pořady.               

Jedná se o kratší zpravodajskou relaci v poledne a zejména o večerní zpravodajskou relaci, 

po jejímž skončení začíná časový úsek, nazývaný prime time. Jedná se o nejcennější úsek 

denního schématu, ve kterém se televize snaží účinně zasáhnout svoji cílovou diváckou 

skupinu a nabízejí to nejatraktivnější ze své nabídky. Zároveň se také jedná o nejdražší čas 

při nákupu reklamního prostoru. Česká televize má prime time určený ze zákona,                        
a to na časový úsek mezi 19:00 a 22:00. (Výroční zpráva o hospodaření České televize v 

roce 2020, 2021) 
Ukotvením jednotlivých os vznikají tzv. vysílací okna neboli sloty. Do praxe 

televizních společností a následně také tvůrců pořadů byl navíc zaveden zvyk, že standardní 

délkou pořadu je 30 a 60 minut. Existence slotů a standardní délky pořadů nejenže umožňuje 

tvůrcům programu efektivněji vyplnit vysílací čas, ale zároveň umožňuje zavést jeden 

z hlavních požadavků tvorby televizního programu, kterým je cykličnost. Divák musí vědět, 

kdy je který pořad vysílán. Jak říká Orlebar, „tvůrci programových schémat se … bojí 

riskovat tím, že by se rozhodovali v rozporu s očekáváním diváků ohledně programových 

bloků a umísťování pořadů v rámci televizních sezon.“ (Orlebar, 2012) 
Celé plánování televizního programu musí reflektovat skutečnost, že televize              

je dynamická. Důležitým prvkem plánování programu je tedy vytvoření dostatečné 

proměnlivosti programu. Není možné sestavit celodenní vysílání pouze z pořadů jednoho 

programového typu, žánru a formátu. Toto pravidlo platí nejen pro plnoformátové televizní 

kanály, jako je ČT 2, ale i pro tematické kanály, jakým je například hudební kanál MTV. 
Pokud má být vytvořeno úspěšné programové schéma, musí obsahovat viditelné předěly, 

změny rytmu vysílání a zařazení různých žánrů. 
S časovými schématy je také spojen pojem schématový typ pořadu. Tato kategorie 

označuje pořad dle možnosti jeho zařazení do konkrétního slotu na konkrétním kanálu. 

Usnadňuje tvůrcům programového schématu udržet zaměření daného televizního kanálu     
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na zvolenou cílovou skupinu. V principu jde o to, že ve slepém časovém schématu není        
ve vybraném slotu uveden konkrétní pořad nebo programový typ, ale slot je obsazován    
spíše typologicky. Česká televize využívá dle Štolla celkem pět schématových typů: 

➢ Schématový typ, u kterého dominuje obsahové zacílení – do tohoto typu se řadí 

pořady s náboženskou tématikou, hudební pořady zacílené na konkrétní hudební styl 

(dechovka, country, atd.) a dále třeba jazykové a vzdělávací kurzy. 
➢ Schématový typ, který vychází ze žánru, ale řeší především formu – tento typ 

zahrnuje pořady jako je portrét, divadelní inscenace, pohádka, inscenace, ranní 

vysílání, sportovní přenos, show, aktuální přenos. 
➢ Schématový typ, který kombinuje obsah a formu – mezi pořady tohoto typu schématu 

patří dokument, publicistika, film, seriál, vážná hudba a hudební magazín, soutěž. 
➢ Schématový typ, tzv. ostatní – sem řadíme pořady, jako jsou satira, literární pořad, 

počasí, diskuze, reklama, upoutávka, losování, informační servis. 
➢ Schématový typ, který se ztotožnil s konkrétním pořadem – do této kategorie 

schématových typů patří pořady, které se staly ikonami televizního vysílání. Česká 

televize disponuje dvěma takovými pořady – Večerníčkem a Brankami, body, 

vteřinami. (Štoll, 2013) 
Jak je zřejmé z výše uvedeného výčtu, schématový typ si může každý tvůrce programového 

schématu definovat dle vlastních potřeb, respektive dle potřeb jím vytvářené programové 

skladby. Definováním schématového typu si však tvůrce může zjednodušit proces 

programování.  
3.2.4.3 Techniky získávání diváka a udržení jeho pozornosti 

Programové schéma jako mediální produkt slouží k udržení diváka u obrazovky. 

Kromě důvtipného časového řazení jednotlivých pořadů je samozřejmě nutné brát v úvahu  
i další okolnosti, zejména pak nabídka pořadů na jiných televizních kanálech.                              
A to bez ohledu na to, zda se jedná o kanály konkurenčních provozovatelů televizního 

vysílání, nebo o kanály vlastní. Vytváření programového schématu televizí veřejné služby 

nemusí být v tomto ohledu vystaveno striktně všem pravidlům konkurenčního boje,    
protože smyslem veřejného vysílání není primárně získávání příjmů z prodeje reklamního 

času a cílem vytvářených programových schémat pak není v první řadě nejvyšší sledovanost. 
Na druhou stranu, ani televize veřejné služby nemohou zcela rezignovat na získávání 

publika, neboť jejich služba by při absenci diváků ztrácela smysl. Zatímco tedy komerční 

televizní společnosti zápasí o vysokou sledovanost, televize veřejné služby zase hledají 
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rovnováhu mezi snahou získat dostatečně velké publikum a s tím spojenými přiměřenými 

náklady, které musí být s ohledem na financování z veřejných zdrojů efektivní. 
Jednou z programovacích technik, používaných pro získání diváka pro vlastní 

programovou nabídku a popisovaných v odborné literatuře, je counterprogramming.         
Tato technika spočívá v nasazení stejného programového typu a žánru do stejného časového 

slotu, ve kterém takový pořad vysílá i konkurence. Counterprogramming může být 

překvapivě využíván i mezi kanály jedné televizní společnosti, v případě České televize 

zejména mezi kanály ČT 1 a ČT 2, přičemž základním smyslem takového kroku není odlákat 

diváka od jednoho vlastního kanálu ke druhému, ale celkově udržet diváka u sledování 

vlastních kanálů. Opačnou technikou je pak uvedení pořadu mimo sezónu. Celková 

sledovanost televizního vysílání je například během letních měsíců nižší, ale každý pořad, 

pokud za to stojí, si najde svého diváka. Je tedy možné, a televizní praxe to prokázala,            
že některé pořady si „potichu“ stihnou vybudovat svoji pozici u diváka,                                      
aniž by na to konkurence adekvátně zareagovala. 

Další podstatnou okolností je divákem očekávaný obsah a kvalita pořadu.                
Bylo by naivní se domnívat, že televize mohou produkovat nebo nakupovat pořady                 
na stále stejně vysoké kvalitativní úrovni. Je všeobecně známé, že producenti na veletrzích 

televizní tvorby nabízejí pořady v „balíčcích“, tedy k jednomu prokazatelně prvotřídnímu 

pořadu nabízejí řadu dalších. Obecně vžité je označování úrovně pořadu písmeny abecedy, 

přičemž A je nejlepší. 
Na problematiku řazení pořadů v různých kvalitativních úrovních upozorňoval 

Valter Feldstein, český překladatel, rozhlasový a televizní pracovník, již ve své publikaci 

Televize včera, dnes, zítra, kterou publikoval k desátému výročí zahájení televizního 

vysílání v Československu. Feldstein patřil k jedněm z mála teoretiků, kteří se ve své době 

zabývali televizí a televizní tvorbou. Uvádí: „Televizní program nemůže být                              
ani při sebedokonalejším materiálně technickém zabezpečení a přes nejvypjatější tvořivé 

úsilí programových pracovníků nepřetržitým řetězem samých vynikajících, znamenitých         
a jedinečných pořadů. [...] Ve skladbě televizního programu je potřeba se opřít o pořady 

dne, týdne i měsíce, o určité dominanty, k nimž je nutno soustředit maximální pozornost.“ 
(Feldstein, 1964)  

Přestože od vydání jeho knihy došlo v oblasti televizního vysílání ke zcela zásadním 

změnám, toto tvrzení je stále platné. Potvrzují to i zahraniční autoři, kteří se ve svých 

publikacích věnují vytváření programových schémat. Téma pořadů, které dominují 
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konkrétním časovým schématům a o které se programové schéma opírá, rozebírají 

v pasážích svých publikací, věnovaných technikám udržení pozornosti diváka. V situaci, 
kdy má divák možnost vybírat v případě České republiky z desítek a v případě USA stovek 

kanálů, je snahou tvůrců programového schématu diváka u sledování vybraného kanálu 

udržet. Proto postupem času vyvinuli programoví tvůrci řadu obecně uznávaných technik, 

které využívají postavení dominantních pořadů tak, jak to popsal Feldstein. 
Jednou z těchto technik je tentpoling. Dominantní pořad je obklopen pořady,         

které jsou buď nové, nebo nejsou tak atraktivní, a programátor očekává, že popularita 

dominantního pořadu přitáhne nebo udrží diváka i u okolních pořadů. Další technikou, 

využívající dominantní pořady pro udržování pozornosti diváka, je hammocking.             
Jedná se o techniku podobnou té předchozí, ale s tím rozdílem, že slabší pořad je umístěn 

mezi dva dominantní. Tato technika je považována za ještě účinnější nástroj                              
pro udržení pozornosti diváka u vybraného kanálu. 

Techniky využívající kreativní přístup k samotnému umístění pořadu, se nazývají 

bridging a supersizing. Jedná se o posunutí začátku vysílání před konkurenční pořad               
na jiném kanálu, v případě supersizingu se naopak jedná o prodloužení pořadu proti jeho 

obvyklé délce nebo proti obvyklé délce slotu tak, aby divák pořad sledoval ještě v okamžiku, 

kdy konkurence nasazuje další pořady. 
Dalšími technikami jsou, ve své podstatě podobné, stacking a theming.                    

Jedná se o vytvoření kompaktního bloku pořadů, přičemž stacking sdružuje po sobě jdoucí 

stejné programové typy, například dokumenty o rybaření, zatímco theming sdružuje různé 

programové typy, ale na stejné téma. (Perebinossoff, 2005) 
Poslední technikou, která bude v souvislosti s udržováním pozornosti diváka 

zmíněna, je stripping. Tato technika v praxi představuje to, co bylo v předchozí části práce 

zmíněno jako jeden z hlavních požadavků kladených na tvorbu televizního programového 

schématu, a to je cykličnost pořadů. Jedná se o pevné umístění konkrétního pořadu v denním 

a týdenním časovém schématu. Cykličnost jednotlivých slotů je využívána k vytvoření 

návyku diváka, který na svém kanálu očekává v určitém času stále stejný pořad. Zatímco 

z pohledu diváka se může jednat o zlepšení uživatelského prostředí, tvůrci programu mají 
spíše zájem přetavit divákův návyk v závislost. Tato strategie může být u některých typů 

pořadů zjevná a nikoho nepřekvapuje. Málokoho by například překvapovalo, že je vysílán 

další díl jeho oblíbeného seriálu. Avšak aniž by si to divák uvědomil, většinou i pořady,  
které jsou prezentovány jako jedinečné, unikátní nebo ojedinělé, jsou nakonec součástí 
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nějakého cyklického slotu. (Eastman, 2013) 
Je zřejmé, že tvůrci televizních programových schémat mají k dispozici celou řadu 

technických i teoretických nástrojů pro vytváření televizního programu. Vytváření 

programové skladby pro konkrétní televizní kanál je primárně podřízeno jeho zaměření.   
Jiné vysílací schéma bude mít kanál se sportovní tématikou, jiné plnoformátový kanál         
pro širokou diváckou obec a odlišné programové schéma bude mít samozřejmě                   

kanál zaměřený na náročného diváka. 
3.3 Výběr výzkumných metod 

Cílem této diplomové práce je posoudit komercionalizaci programu kanálu ČT 2      
po změně zákona o České televizi. V teoretické části byly prozkoumány jednotlivé aspekty 

vysílání televize veřejné služby. Historie vysílání, mediální systémy, způsoby financování, 

prodej a vysílání reklamy, tvorba televizního programu. Byly definovány pojmy související 

s veřejnou službou a byla vedena diskuze na téma kvalita mediálního produktu a možnosti 

jeho nabídky. 
Hodnocení kvality televizních pořadů, programové skladby a obecně informační         

a kulturní úrovně televizního kanálu spočívá nejen v prosté kvantifikaci jednotlivých pořadů, 

využitých při sestavení programového schématu a jejich roztřídění dle zvolených kritérií, 

nutná je také následná interpretace. Autor práce se rozhodl pro získání podkladových dat 

využít kvantitativní obsahovou analýzu, ale pro následné přijetí závěrů bude využita                  
i komparativní analýza výsledků předchozího výzkumu. 

Výzkumná otázka práce je složena ze dvou částí. Předmětem zkoumání je nejen 

otázka, zda došlo ke změně programové skladby kanálu ČT 2, ale pokud k ní došlo,               
tak k jaké. Na první část otázky lze zjednodušeně odpovědět porovnáním výsledků 

kvantitativní analýzy v různých obdobích. K jaké změně však došlo, je třeba popsat nejen 

statisticky, ale i kvalitativně. Proto byly vybrány oba typy výzkumných metod.  
3.3.1  Kvantitativní obsahová analýza 

Výstupem kvantitativních výzkumů je soubor dat, jehož základním parametrem         
je možnost jeho statistického zpracování. Aplikace této metody na mediální obsah je spojena 
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se zkoumáním problematiky agenda settings18 a k jejímu rozvoji došlo na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let 20. století ve Spojených státech. (McCombs, 2009) 
Kvantitativní obsahová analýza může sloužit ke zkoumání agend v jednom médiu, 

například četnost zastoupení aktuálních ekonomických témat v obsahu média. Přenositelnost 

dat, která je dána jejich kategorizací, pak umožňuje využití této metody i pro porovnání 

mediálních obsahů různých médií. Při správném nastavení parametrů analýzy je možné 

porovnávat i různé typy médií, tedy například tištěná média a televizní vysílání. V případě 

této práce bude využita další možnost, jak aplikovat tuto metodu, a to je srovnání mediálního 

obsahu stejného média v čase. 
Data získaná kvantitativním výzkumem lze třídit podle zvolených kritérií a výsledky 

takového třídění lze číselně a graficky zobrazit. Výběrový vzorek musí být v případě 

kvantitativní analýzy dostatečně velký, neboť kvantitativní metody není možné aplikovat   
na malé množství dat. Důvodem je skutečnost, že v malém vzorku by mohlo dojít 

k náhodnému výskytu anomálií, které by následně ovlivnily statistickou přesnost získaných 

výsledků. V případě analýzy mediálního obsahu by se při volbě malého vzorku mohlo stát, 

že by zastoupení jednoho programového typu pořadu mohlo být statisticky významně vyšší, 

než tomu ve skutečnosti je. 
Při aplikaci výzkumné metody sloužila jako vodítko mezi jinými publikace Metody 

výzkumu médií, jejímiž autory jsou Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská. Ve své knize 

srozumitelně definovali výhody kvantitativního výzkumu a postup jeho provedení popisují 

takto: „… kvantitativní obsahová analýza sestává z několika základních kroků: 
1. formulace výzkumné otázky nebo hypotézy, 
2. definice výběrového souboru/populace, 
3. výběr patřičného vzorku populace, 
4. výběr a definice jednotky měření, 
5. konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány, 
6. vystavení systému kvantifikace, 
7. trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu, 
8. kódování obsahů, 

                                                           18 Agenda settings – jedná se o vědomou nebo nevědomou volbu témat, kterými se budou zabývat 

média. Zájem o nastolování různých témat mají nejen samotní tvůrci mediálních obsahů, ale také zadavatelé 

inzerce. Stranou zájmu pak tato problematika není ani v případě politických stran nebo občanských                         

a společenských iniciativ a institucí. 
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9. analýza shromážděných dat, 
10. definice závěrů.“ (Trampota, 2010) 

Data získaná kvantitativními metodami bývají prezentována jako objektivní.                     
Pokud přípravné kroky pro provedení analýzy provádí jeden výzkumník a následné kódování 

provádí také jedna osoba, lze v případě dvou stejných výzkumů považovat data                         
za objektivní. Respektive zkreslení je stále stejné. Je však zřejmé, že konstrukce kategorií 

obsahu, vystavení systému kvantifikace a zejména samotné kódování obsahů může být 

ovlivněno osobou výzkumníka i kódovače. Z tohoto důvodu jsou při větších výzkumech 

kódovači trénováni a je prováděn i pilotní průzkum, který mimo jiného umožňuje porovnat 

výsledky kódování stejného vzorku dvěma různými kódovači. 
 Závěry jednotlivých provedených kvantitativních obsahových analýz budou sloužit 

autorovi práce jako podklad pro provedení následné komparativní analýzy.  
3.3.2  Komparativní analýza 

Data získaná kvantitativními metodami lze vyhodnocovat statisticky                                  
a jejich výsledky můžeme porovnat. Vzhledem k tomu, že otázka komercionalizace kanálu 

ČT 2 však v sobě zahrnuje i hlediska kvalitativní, není možno postupovat pouze empiricky. 

Zde se nabízí komparativní analýza. 
Autorem řady metodologických publikací věnovaných průzkumům a analýze dat,  

byl významný český sociolog Miroslav Disman, který od roku 1968 působil v Kanadě.        
Ve své knize Jak se vyrábí sociologická znalost popisuje výhody a nevýhody kvantitativních 

a kvalitativních metod. „Kvalitativní výzkum má jiné cíle, a tedy i jiná pravidla. Kvantitativní 

výzkum je schopen nabídnout hodně užitečné informace o mnoha emigrantech [příklad 

uvedený v předchozím textu, týkající se výzkumu jazykových schopností kanadských 

imigrantů]. Je schopen říci, jak zobecnitelné jsou naše výsledky, je schopen potvrdit          
nebo vyvrátit naše hypotézy, vypočítat, jaká je pravděpodobnost, že se mýlíme. Ale cena, 

kterou za tyto schopnosti kvantitativního výzkumu platíme, není nízká. Důkazem závažnosti 

tohoto problému jsou data o jazykových schopnostech starých Portugalců a Italů v Torontu. 
Ale taková data neosvětlí, co to pro člověka opravdu znamená, komunikovat v jazyce,      
který není jeho vlastním. Dvě věty formulované Schutzem [Aby člověk mohl zvládnout jazyk 

jako schéma výrazu, musel v něm psát své milostné dopisy. Musí vědět, jak se modlit 

v tomto jazyce a jak proklínat a jak říkat věci tak, aby vyjádřily každý odstín vyžadovaný 

danou situací. (Schutz 1966)] mohou nabídnout mnohem silnější vhled do lidské dimenze 
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sociální situace než rozsáhlá kvantitativní empirická studie. V ní je mnohodimenzionální 

sociální a lidská realita redukována na omezený počet několika málo proměnných a na malý 

počet analyzovaných vztahů mezi nimi.“ (Disman, 2011) 
Kvalitativní výzkumné metody nemají předem stanovenou strukturu,                       

podle které výzkum a sběr dat probíhá. Jednotlivé proměnné jsou definovány až na základě 

výsledků zpracování předchozí proměnné. Tímto postupným procesem prochází i samotný 

výběr vzorku. Obecná zásada výběru vzorku při provádění kvalitativního průzkumu je,         
že vzorek se nerozšiřuje v případě, že by nepřinášel přidaná data. 

Jinou pozici při komparativní analýze zaujímá i výzkumník. Při aplikaci 

kvalitativních výzkumných metod probíhá sběr dat formou zúčastněného pozorování. 

Disman jej charakterizuje jako schopnost vyhledat ve vzorku důležitá data a ty zaznamenat 

pro následné vyhodnocení. Pozorovatel se dle jeho teorie může nacházet v různých situacích, 

které jsou charakterizovány vztahem mezi pozorovatelem a vzorkem. Od nezúčastněného 

pozorovatele, přes pozorovatele participanta, participujícího pozorovatele až po úplného 

participanta. U pozice výzkumníka tak jde zejména o to, zda a jakým způsobem, je zapojen 
do existence a činnosti zkoumaného vzorku. V případě komparativní analýzy médií je rozdíl 

mezi pozorovatelem, který před zahájením výzkumu nebyl nikdy divákem zkoumaného 

média, přes občasného diváka a pravidelného diváka až po samotného tvůrce mediálního 
obsahu. 

Záznam výsledků výzkumu bývá prováděn za pomoci tzv. field notes, nejedná            
se tedy jako v případě kvantitativních metod o tabulky, hodnoty nebo předem dané jiné 

formy záznamu dat, ale spíše o vícevrstevné a vícerozměrné popisy pozorovaných jevů. 

Běžnou součástí takového výzkumu i prezentace jeho výsledků pak je popis kontextu       
nebo prostředí pozorovaného vzorku. (Disman, 2011) 
3.3.3  Relevance zvolených metod 

Posouzení relevance zvolených výzkumných metod je částečně subjektivní 

záležitostí výzkumníka. Je nutné porovnat cíle práce s typem výstupů, které konkrétní 

metoda nabízí nebo může poskytnout. S ohledem na výše uvedená teoretická východiska   
lze konstatovat, že zvolené metody jsou relevantní. Využití kvantitativních i kvalitativních 

výzkumných metod se jeví jako komplexní využití metodologických nástrojů,                     
které má výzkumník k dispozici. 
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Oprávněnost takového tvrzení lze podpořit také poukázáním na vlastní výstupy 

zkoumaného média. Česká televize je povinna ze zákona každoročně zpracovat                  
nejen výroční zprávu o hospodaření, která obsahu řadu kvantifikovatelných dat, ale také 

výroční zprávu o činnosti, kde je kvalitativním způsobem vyhodnoceno například plnění 

požadavků veřejné služby. Samozřejmě se jedná o mnohem rozsáhlejší publikace,                
než je tato diplomová práce, nicméně i instituce s mnohamiliardovým ročním rozpočtem 

využívá při hodnocení své vlastní činnosti stejné metody. 

4 Analýzy programové skladby kanálů České televize 
V této části práce, praktické, budou provedeny kvantitativní a kvalitativní analýzy, 

jejichž výsledky mohou pomoci zodpovědět základní výzkumnou otázku této práce,          
tedy zda došlo po přijetí novely zákona o České televizi a přesunem reklamního vysílání     
na kanál ČT 2 ke změnám jeho programového schématu a k jakým. Budou tedy provedeny 
dvě kvantitativní obsahové analýzy programového schématu kanálu ČT 2, a to před přijetím 

novely zákona a po jejím přijetí. Analyzovány budou shodné týdenní časové úseky                  
za pomoci stejných proměnných a verifikovány budou identické hypotézy. 

Proti původnímu předpokladu, ze kterého vycházely i teze této diplomové práce, 

bude stejným způsobem provedena i kvantitativní analýza kanálu ČT 1, a to v období 

druhého srovnávacího vzorku kanálu ČT 2. Tato analýza poslouží k provedení následné 

komparativní analýzy obou plnoformátových kanálů České televize, a to v období po přijetí 

novely zákona o ČT. 
Všechny provedené analýzy by měly přinést odpovědi na hypotézy uvedené v úvodu 

práce. Kromě případné změny programového schématu ČT 2 bude nepochybně zajímavé 

zjistit, zda byla tato změna vyvolána přijetím novely zákona o České televizi, jak se liší 

programové schéma veřejnoprávního kanálu ČT 1, který je určený pro široké publikum,      
od programového schématu kanálu ČT 2, který byl definován jako kanál pro náročného 

diváka a další otázky. 
Kvantitativní analýzy budou provedeny v souladu s metodologií uvedenou 

v předchozí kapitole. Aby bylo možné kvalifikovaně splnit cíl této diplomové práce,   
rozhodl se autor práce pro sestavení pomocných výzkumných otázek, neboť se domnívá,    
že jejich zodpovězením bude možné získat relevantní data, nutná pro přijetí finálních 

stanovisek týkajících se programového schématu kanálu ČT 2. Zde je uveden příklad 

pomocných výzkumných otázek: 
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• Jaké je zastoupení jednotlivých programových typů v programovém schématu? 
• Jaké je procento zastoupení publicistiky a dokumentaristiky v hlavním vysílacím 

času? 
• Jsou v programovém schématu kanálu zařazeny diskuzní pořady, které se týkají 

náboženských, filozofických, sociálních nebo politických témat, která nejsou 

v agendě medií hlavního proudu? 
• Jaké je zastoupení pořadů pro minority? 
• Jak budou minority definovány? 
• V jakém času budou zařazovány programy pro minority? 
• Jaký žánrový typ bude převládat u filmové a televizní produkce? 
• Bude u filmové a televizní produkce dostatečná nabídka pořadů, které byly oceněny 

např. na filmových festivalech či přehlídkách? 
• Jaká je nabídka programů významných českých a světových tvůrců? 
• Bude převládat česká tvorba nad tvorbou zahraniční, zejména s ohledem na masivní 

financování České televize z veřejných zdrojů a také s ohledem na požadavek 

poskytování veřejné služby? 
Na základě pomocných otázek budou formulovány pomocné hypotézy a vytvořeny 

proměnné, s jejichž pomocí mohou být tyto hypotézy verifikovány. 
Výsledky jednotlivých analýz by také měly pomoci autorovi této práce verifikovat 

hypotézu, kterou přijal při výběru tématu práce. Autor se domnívá, že kanál ČT 2                   
byl po přesunu reklamy zkomercionalizován tak, aby Česká televize jako provozovatel 

mohla dosáhnout vyšších výnosů z prodeje reklamního času. 
4.1 Parametry kvantitativních výzkumů 
4.1.1 Definice výběrových souborů a výběr vzorků 

Výběrovým souborem bylo s ohledem na téma diplomové práce zvoleno programové 

schéma kanálu ČT 2 a kanálu ČT 1. 
V případě analýzy kanálu ČT 2 bude vzorkem programové schéma před přijetím 

novely zákona o České televizi v roce 2011 a po něm. Analyzovány budou dva identické 

časové úseky, a to od 14. září do 20. září v roce 2009 a stejné období v roce 2020.                   
Jde tedy o období jednoho týdne od pondělí 0:00 hodin do neděle 23:59 hodin. Analýza      
ČT 1 bude provedena u stejného časového úseku, ale pouze v roce 2020. 
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Týdenní schéma obsahuje i víkend, který má specifickou programovou skladbu. 

Vzhledem k cyklickému charakteru vysílání budou tyto vzorky dostatečně obsáhlé. 
4.1.2  Definice jednotky měření a konstrukce kategorie měření 

Vzhledem k tomu, že bude zkoumána četnost zastoupení jednotlivých programových 

typů v programovém schématu kanálů České televize, jednotkou měření (kódovací 

jednotkou) bude jeden pořad. Předmětem zkoumání nebudou reklamy a reklamní sdělení. 
Kategorie měření mají podobu proměnných, jejichž hodnoty lze kvantifikovat. 

Proměnné byly zvoleny tak, aby bylo na základě zpracování jejich hodnot možné potvrdit  
či vyvrátit stanovené hypotézy. Celkem bylo zvoleno patnáct proměnných a byly rozděleny 

do tří skupin. 
První skupina proměnných se týká časového schématu a umístění konkrétního 

pořadu v programovém schématu zkoumaného vzorku. To jsou proměnné týkající se data 

vysílání a umístění pořadu v definovaném časovém pásmu. Autor práce pro tyto účely zvolil 

tři časová pásma. Jedná se o prime time nebo také hlavní vysílací čas, dále vedlejší vysílací 

čas a noční vysílací čas. 
Druhá skupina proměnných je zaměřena na parametry zkoumaného pořadu.     

V první řadě se jedná o programový typ, jehož kategorie byly stanoveny v souladu 
s metodikou České televize a EBU. V této metodice jsou zařazeny i pořady reklamního 

programového typu, ale ty nejsou předmětem zkoumání a není tedy nutné je kódovat. Ostatní 

proměnné v této skupině budou zkoumat produkci pořadu, zda je pořad vyrobený                
před rokem 1990, zda byl uveden v premiéře, zda byl oceněn filmovou nebo televizní cenou 

nebo se na jeho vzniku podílel významný český či světový filmový tvůrce. Poslední 

proměnná zjišťuje, zda byl pořad uveden v původním znění s titulky. Pořady vysílané              
v původním znění s titulky bez českého dabingu považuje autor této práce za pořady             
pro náročnější publikum, neboť vyžadují dobrou znalost cizího jazyka nebo alespoň 

schopnost rychle číst. Tato proměnná nebude přiřazována zpravodajským a publicistickým 

pořadům české produkce, které jsou určeny publiku ze zdravotním postižením. 
Třetí skupina proměnných se věnuje cílové skupině pořadu a jeho obsahu a cílem 

proměnných v této skupině je zjistit údaje, které nelze získat prostým rozborem 

programového typu pořadu. Zjišťovat se tedy bude, zda je pořad určený dětem a mládeži, 

osobám se zdravotním postižením, národnostním, sociálním a genderovým minoritám, 

případně se bude jednat o pořad o venkově nebo určený venkovskému obyvatelstvu.            
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Pro účely tohoto výzkumu budou pořady o venkově a pro venkovské obyvatelstvo tvořit 

samostatnou kategorii proměnné, neboť téma venkova nepatří k mainstreamovým tématům. 

A to přesto, že venkovské obyvatelstvo tvoří 30 % populace. (Venkov, 2009) Proměnné 

týkající se obsahu se zaměří na hudební pořady, věnované alternativní, vážné nebo lidové 

hudbě, na pořady s alternativními diskusními tématy, věnovanými mimoparlamentní 

politice, filozofii a sociálním tématům. 
Poslední proměnná v této skupině je označena jako pořad obsahující alternativní, 

sociální či minoritní téma (ASM). Tuto kategorii vytvořil autor práce jako pomocný 

ukazatel. Pořady nelze vždy kategorizovat podle programového typu. Kategorie ASM může 

procházet nejen různými programovými typy, ale i žánry. Jedná se v případě filmové                
a televizní tvorby o pořady s netradičním námětem, zpracované alternativními technikami. 

V případě dokumentů jsou to například dokumenty týkající se československé historie         
po druhé světové válce, zabývající se problematikou komunistické totality a jejími dopady 

na život lidí v současnosti. Publicistika vytváří takové typy pořadů například pro LGBTQXI 

komunitu, sociálně vyloučené skupiny apod. Může se jednat o pořady investigativní 
publicistiky, případně o pořady zaměřené na ekologická a občanská témata                            
nebo na problematiku venkova. Nejsou do ní zařazovány automaticky všechny pořady,   
které splňují požadavky pro pořad naplňující veřejnou službu. Tedy například pořady          
pro děti a mládež. Česká televize tyto pořady označuje jako pořady, které pro diváka nejsou 

jednoduché. 
Parametry všech proměnných včetně hodnot, kterých mohou nabývat, jsou uvedeny 

v kódovacích knihách, které budou tvořit přílohu č. 1 a č. 4 této práce. 
4.1.3 Formulace pomocných hypotéz a jejich verifikace 

Pomocné hypotézy byly formulovány tak, aby jejich verifikace zodpověděla 

pomocné výzkumné otázky, které byly uvedeny v úvodu praktické části diplomové práce. 

Tak získá autor práce detailnější obraz programové skladby zkoumaného kanálu a bude 
následně moci provést komparativní analýzu a přijmout definitivní závěry. 

Hypotézy budou prověřovat zastoupení české produkce na kanálech České televize, 

zastoupení jednotlivých programových typů v hlavnímu vysílacím času (HVČ), prověří 

zastoupení dramatických a publicistických programových typů v HVČ, prověří procentuální 

zastoupení pořadů pro minority, včetně některých konkrétních vybraných minorit, prověří 

umístění takových pořadů v jednotlivých úsecích časového schématu a v neposlední řadě 



 

63  

zastoupení alternativních pořadů v programovém schématu a jejich skladbu                              
dle programového typu. 

Pro verifikaci či zamítnutí jednotlivých hypotéz bude autor práce využívat data 

z kódovacího archu, získaná v rámci jednotlivých proměnných. Při verifikace bude vybrána 

jedna, případně více odpovídajících proměnných. Data budou prezentována ve formě 

procentuálního zastoupení sledovaného jevu na celkovém počtu kódovaných jednotek,   
nebo na celkovém počtu dílčích jednotek. Pro lepší orientaci v prezentovaných datech budou 

využity výsečové grafy. Každá hypotéza bude verifikována i slovním popisem a bude        
buď přijata jako pravdivá, nebo bude zamítnuta. 

Verifikace pomocných hypotéz pro kanál ČT 2 budou tvořit přílohu č. 2                            

a přílohu č. 3 této práce, verifikace pomocných hypotéz pro kanál ČT 1 bude tvořit přílohu 

č. 5 této práce. 
4.2 Výsledky analýzy programové skladby kanálu ČT 2 – rok 2009 

Orientačním ukazatelem při hodnocení programové skladby kanálu ČT 2 v roce 2009 
může být zastoupení jednotlivých programových typů ve zkoumaném vzorku.        

 Zde je na místě konstatovat, že vlastní šetření autora práce se neshoduje s oficiální statistikou 

zastoupení programových typů, kterou uvádí pro dané období Česká televize. (Výroční 

zpráva o hospodaření České televize v roce 2009, 2010) 

 
Tato disproporce může být způsobena tím, že výběrový vzorek je jen relativně malou částí 
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z celkové nabídky pořadů v programovém schématu kanálu ČT 2. 
 Před zahájením kvantitativní obsahové analýzy výběrového vzorku kanálu ČT 2 

z roku 2009 autor práce očekával, že dramatické a zábavné pořady budou v programové 

skladbě zastoupeny ve větší míře, nicméně jejich reálné zastoupení v programovém 

schématu považuje s ohledem na zaměření kanálu ČT 2 za vyvážené. Obdobně považuje     
za dostatečně zastoupené pořady hudebního programového typu. Zastoupení pořadů 

dokumentárního a publicistického programového typu bylo vyšší, než autor práce očekával, 

ale v obecné rovině lze konstatovat, že tyto programové typy mohou naplnit očekávání 

náročnějších diváků. 
Zastoupení pořadů sportovního a zpravodajského programového typu bylo výrazně 

nižší, než autor práce očekával, ale s ohledem na skutečnost, že Česká televize provozuje 

sportovní tematický kanál ČT sport a zpravodajský tematický kanál ČT 24, není toto zjištění 

překvapivé. 
Za zcela nedostačující pak lze označit nabídku pořadů náboženského a vzdělávacího 

programového typu. V další části vyhodnocení provedené kvantitativní obsahové analýzy 

bude nabídka těchto programových typů rozebrána podrobněji. Pořady zařazené do ostatních 

programových typů by se daly zařadit do kategorie filozofických úvah, tedy mezi pořady, 

které oslovují zcela specifickou a úzkou skupinu diváků. Jejich nabídkou kanál ČT 2 

nepochybně naplňuje své poslání. 
Z hlediska ověřovaných hypotéz pak lze konstatovat, že u českého média veřejné 

služby bylo očekáváno, že bude převládat nabídka pořadů české produkce a tento předpoklad 

byl beze zbytku splněn. I nabídka publicistických a dokumentárních pořadů v hlavním 

vysílacím času byla vyšší, než byl původní předpoklad. Naopak proti původnímu 

předpokladu výzkum ukázal, že zastoupení dramatických a zábavních pořadů v hlavním 

vysílacím času bylo nižší. Tento typ pořadů tvořil jen 10 % všech pořadů odvysílaných 

v hlavním vysílacím času. 
Nabídka pořadů pro minoritní publikum byla mírně pod očekáváním autora práce, 

tvořila 23 % všech nabízených pořadů. Z hlediska nabídky pořadů pro náročného diváka      
se tento údaj nejeví jako alarmující, otázkou však zůstává, zda je tato nabídka dostačující 

pro naplnění požadavku na veřejnou službu. V programové skladbě bylo zařazeno relativně 

dostatečné množství pořadů pro děti a mládež. 
Přes velmi nedostačující nabídku pořadů pro diváky se zdravotním postižením            

je potěšující, že byly zařazeny v hlavním a vedlejším vysílacím času, tedy běžné denní době. 
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Naopak pořady určené věřícím, jejichž nabídka byla marginální, byly navíc vysílány 

v nočním vysílacím času. Absolutně nedostatečná je pak nabídka diskuzních pořadů 

s alternativním obsahem, které tvořily pouhé 1 % všech publicistických pořadů.                  
Také hudební pořady, určené náročnějšímu publiku, tvořily pouze 5 % nabídky tohoto 

programového typu. Relativně malá byla i nabídka pořadů, které získaly nějaké ocenění, 

nebo byl jejich vznik spojen s významným českým nebo světovým filmovým tvůrcem. 
Překvapivým zjištěním bylo uvedení více než 17 % pořadů zahraniční produkce 

v původním znění s titulky. Pro přesnější vyhodnocení, zda tato data svědčí o kvalitě 

nabízené produkce, by bylo třeba provést další výzkum, který by se zaměřil i na nabízené 

žánry a formáty takto vysílaných pořadů. Podobnou optikou lze nahlížet i skutečnost,             
že v hlavním vysílacím času byla uvedena pouze 3 % pořadů, vyrobených před rokem 1990. 

Autor práce vytvořil při sestavování kódovací knihy samostatnou proměnnou,           
do které zařazoval pořady, jejichž obsah byl tvořen alternativními tématy, nebo byly 

zpracovány neobvyklými formami. Do této kategorie zařazoval pořady                                 
napříč programovými typy. Jednalo se o pořady určené minoritnímu publiku, pořady 

s okrajovými sociálními tématy nebo pořady s obsahem určeným sociálně vyloučeným 

divákům. Pořady kódované touto proměnnou splňují nároky kladené na pořady určené 

náročnému divákovi, tak, jak byly autorem práce definovány v předchozí části práce.       

Tyto pořady by dle názoru autora práce by měly být zařazeny v programovém schématu 

televize veřejné služby, zejména na kanálu, který je určen divákům s vyššími nároky na 

kvalitu pořadů. Tato kategorie byla pracovně označena jako pořad s ASM obsahem. Tento 
termín bude využíván ve všech následných analýzách. 

Hodnocení hypotéz spojených s touto proměnnou přineslo řadu nečekaných zjištění. 

Programy této kategorie představovaly celých 36 % programové nabídky, přestože hypotéza 

předpokládala alespoň 20 %. Také předpoklady, že pořady typu ASM budou tvořit alespoň 

20 % všech dokumentárních pořadů a 30 % všech publicistických pořadů, byly splněny. 

V případě publicistických pořadů tvořily tyto pořady dokonce 50 % celkové nabídky. 
Obdobně překvapivé byly výsledky týkající se pořadů typu ASM, uvedených v hlavním 

vysílacím času, kde tvořily 38 % všech pořadů a neméně zajímavé bylo zjištění,                        
že více než 30 % těchto pořadů bylo uvedeno v premiéře. 

Výsledky kvantitativní obsahové analýzy kanálu ČT 2 v roce 2009 hodnotí autor 

práce tak, že z hlediska nabídky pořadů pro náročného diváka kanál ČT 2 svoji úlohu plní. 

Co se týká naplňování požadavku na veřejnou službu, domnívá se autor práce,                           
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že programové schéma je příliš jednostranně zaměřeno na publicistiku a dokumentární 

tvorbu, obzvlášť nedostatečná se pak jeví nabídka pořadů pro zdravotně postižené a věřící. 
4.3 Výsledky analýzy programové skladby kanálu ČT 2 – rok 2020 

Stejně jako v předchozím zkoumaném období, ani v případě výběrového vzorku 

kvantitativní obsahové analýzy programové skladby kanálu ČT 2 v roce 2020 se vlastní 

šetření autora práce neshoduje s oficiální statistikou zastoupení programových typů,      
kterou uvádí pro rok 2020 Česká televize.    (Výroční zpráva o hospodaření České televize 

v roce 2020, 2021) Rozdíl je způsoben i v tomto případě nepoměrem mezi velikostí 

výběrového vzorku a celoroční programovou nabídkou kanálu ČT 2. 

 
V programovém schématu jsou zařazeny pořady všech programových typů. Rozložení 

jednotlivých programových typů odpovídá povaze kanálu určeného náročnějšímu divákovi 

s vyšším očekáváním, patrná je však nerovnováha mezi pořady publicistického                            
a dokumentárního programového typu a nabídkou ostatních programových typů.              
Jejich zastoupení je, s výjimkou sportovního programového typu, naopak rovnoměrné. 

Zastoupení sportovních pořadů bylo v podstatě neměřitelné. 
 Programová nabídka byla tvořena z více než 60 % pořady české produkce, 

publicistické a dokumentární pořady v hlavním vysílacím času tvořily více než polovinu 
celkové programové nabídky. Ani nabídka pořadů dramatického a zábavního programového 
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typu nevybočovala z předpokladů hypotézy a tvořila 21 % všech pořadů odvysílaných 

v hlavním vysílacím času. 
 Nabídka pořadů určená minoritám tvořila necelých 30 % všech pořadů. Hypotéza 

nebyla přijata, ale celkové množství těchto pořadů je uspokojivé. Pořady pro diváky                
se zdravotním postižením byly odvysílány převážně v hlavním vysílacím času,                     
tedy dle předpokladu pomocné hypotézy. Nabídka pořadů pro věřící tvořila 7 % nabídky 

všech pořadů a více než polovina byla odvysílána v hlavním a vedlejším vysílacím času. 
 Jako zcela nevyhovující a překvapivé se ukázalo, že kanál ČT 2 nezařadil                
mezi padesát publicistických pořadů ani jeden diskuzní pořad, který by byl věnován 

filozofickým, náboženským, historickým či politickým otázkám, které nejsou v centru 
pozornosti běžné publicistiky. Stejná situace nastala i v nabídce zahraničních pořadů.         
Ani jeden pořad z celkového počtu devadesáti osmi pořadů zahraniční produkce nebyl 

uveden v původním znění s titulky. Pořady oceněné filmovou nebo televizní cenou            
nebo pořady, na jejichž vzniku se podílela významná osobnost, byly zastoupeny                       
ve 2 % všech pořadů. Sportovní pořady netvořily ani 1 % všech pořadů, ve sledovaném 

období byl odvysílán pouze jeden. Zde je patrný vliv existence tematického kanálu ČT sport, 

kanál ČT 2 nabízí tento programový typ jen výjimečně. 
 Proti předpokladům, na základě kterých byla formulována konkrétní hypotéza, 

zastoupení pořadů hudebního programového typu, které se věnovaly alternativní, vážné  
nebo lidové hudbě, bylo stoprocentní. Naopak se nepotvrdila hypotéza, že v hlavním 

vysílacím času bude zařazeno maximálně 10 % pořadů vyrobených před rokem 1990.       
 Pořady zařazené do proměnné ASM tvořily v tomto období více než 30 % všech 

pořadů, což předpokládala i hypotéza. Naopak nebyl splněn předpoklad, že pořady s ASM 
obsahem budou tvořit alespoň 20 % všech dokumentárních pořadů. V případě 

publicistických pořadů však tvořily téměř dvojnásobek předpokládaného objemu. 
Předpoklad očekával 30 % zastoupení, reálný podíl byl 56 %. Pořady hlavního vysílacího 

času tvořilo 36 % pořadů s ASM obsahem, premiérově uvedených pořadů tohoto typu bylo         
jen 27 %. Předpoklad této hypotézy tak potvrzen nebyl. 
 Programové schéma kanálu ČT 2 ve sledovaném období nabízelo dostatečné 

množství pořadů pro diváky s vyššími nároky na obsah a kvalitu programu, rozložení pořadů 

pro jednotlivé divácké skupiny i rozložení programových typů odpovídá požadavkům           
na kanál televize veřejné služby. Za anomální lze z hlediska plnoformátového kanálu označit 

zastoupení dokumentů na celkovém počtu odvysílaných pořadů, neboť tento programový 
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typ tvořil téměř polovinu všech pořadů. Zajímavostí také je zařazení shodného 

programového schématu s kanálem ČT :D během sobotního ranního vysílání. 
4.4 Výsledky analýzy programové skladby kanálu ČT 1 – rok 2020 

Při zpracování kvantitativní obsahové analýzy programové skladby kanálu ČT 1 
v roce 2020 byly využity zcela shodné parametry kódování, jako v případě kanálu ČT 2. 

Tento postup byl zvolen proto, aby bylo možné následně komparativně porovnat oba 

plnoformátové kanály České televize. Kanál ČT 1 je definován jako plnoformátový kanál, 

určený širokému publiku. Samozřejmě při zachování požadavků, které na všechny kanály 

televize veřejné služby klade zákon. 

 
Programové schéma kanálu ČT 1 neobsahovalo ve sledovaném období žádný pořad 

hudebního, sportovního nebo vzdělávacího programového typu. Dle očekávání byly hojně 

zastoupeny pořady dramatického a zábavního programového typu. Překvapivé bylo 

zastoupení pořadů zpravodajského programového typu, s ohledem na existenci sesterského 

tematického kanálu ČT 24 je vysoké a tvoří téměř pětinu celé programové nabídky. Neméně 

překvapivá je i nabídka pořadů publicistického programového typu. Zařazení pořadů 

náboženského programového typu bylo marginální, stejně jako pořadů ostatního 

programového typu. 
Při formulování hypotéz byl brán zřetel na to, aby byl zjištěno zařazení pořadů         
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pro náročného diváka, což odpovídá požadavkům na kanál ČT 2. Bylo zřejmé, že u kanálu 

ČT 1 bude řada hypotéz zamítnuta, nebo je nebude možné verifikovat vůbec. 
Programovou nabídku kanálu ČT 1 tvořily z 89 % pořady české produkce. 

Publicistické a dokumentární pořady pak v hlavním vysílacím času tvořily pouze                     
12 % odvysílaných pořadů. Překvapivě byla přijata hypotéza, že v hlavním vysílacím času 

bude maximálně 50 % pořadů dramatického a zábavního typu. Tyto pořady představovaly 

44 % programové nabídky. 
Minoritním divákům byla určena pouze 4 % všech pořadů. Přestože se jedná o kanál 

zaměřený na široké publikum, z hlediska veřejné služby byl očekáván vyšší podíl            
těchto pořadů. 

Ještě horší situace byla s pořady pro diváky se zdravotním postižením. Kanál ČT 1 

neuvedl ve sledovaném období žádný takový pořad a hypotézu tak nebylo možné 

verifikovat. Stejná situace se opakovala při hodnocení hudebních pořadů, neboť nebyl 

uveden žádný hudební pořad. Zastoupení pořadů věnovaných alternativní, vážné nebo lidové 

hudbě proto také nebylo možné verifikovat. 
Obdobně pořady pro věřící, jejichž zastoupení bylo velmi nízké, byly uvedeny 

v nočním vysílacím času, tedy v době od půl noci do šesté hodiny ranní.                                   
Mezi publicistickými pořady nebyl uveden žádný diskuzní pořad na alternativní téma,   
stejně tak nebyly uvedeny žádné zahraniční pořady s titulky. V programovém schématu 

zcela chyběly sportovní pořady. 
Překvapivé bylo zastoupení oceněných pořadů, nebo pořadů významných tvůrců,     

tvořily celých 11 % všech odvysílaných pořadů. Pořady vyrobené před rokem 1990 byly 

mezi pořady v hlavním vysílacím času zastoupeny ze 3 %. 
Autor práce nepředpokládal, že v programovém schématu kanálu ČT 1 bude výrazné 

zastoupení pořadů s ASM obsahem. Tyto pořady tvořily 7 % všech uvedených pořadů.   
Mezi dokumenty nebyl zařazen žádný pořad tohoto typu, mezi publicistickými pořady jich 

bylo 19 %. V hlavním vysílacím času tvořily ASM pořady pouhá 3 % všech odvysílaných 

pořadů, ale překvapivě 37 % těchto pořadů bylo uvedeno v premiéře. 
Kanál ČT 1 splňuje svým programovým schématem požadavky na kanál určený 

širokému publiku. Jeho nabídka je rovnoměrně rozložena mezi předpokládané cílové 

skupiny. Pochybnosti vyvolává spíše otázka poskytování veřejné služby, zjevně také dochází 

k překrývání programového schématu s ostatními kanály České televize. Ve zpravodajství 

s kanálem ČT 24, v nabídce dokumentárních pořadů s kanálem ČT 2.  
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4.5 Komparace výsledků analýz programové skladby ČT 2 
Na základě výstupních dat kvantitativních obsahových analýz programové skladby 

ČT 2 v letech 2009 a 2020 lze provést komparaci výsledků. Cílem porovnání je potvrzení 

výchozí hypotézy diplomové práce, že po zařazení prodeje reklamního času se programové 

schéma kanálu ČT 2 posunulo směrem k nabídce pořadů, určených širokému publiku. 
Z hlediska zastoupení české produkce v programové nabídce, nedošlo                       

mezi sledovanými obdobími k výraznějšímu posunu. Nabídka české tvorby se snížila,      
stále však tvoří téměř dvě třetiny všech uvedených pořadů. Publicistika a dokumenty jsou    
i nadále výrazně zastoupeny v hlavním vysílacím času. 

Pořady pro minoritní divácké skupiny jsou zastoupeny obdobným poměrem, jejich 

nabídka se ve sledovaném období roku 2020 mírně zvýšila. Zastoupení pořadů pro jednotlivé 

sledované minority se téměř nezměnilo, výrazný nárůst přestavovaly pořady určené věřícím. 
Pořady pro diváky se zdravotním postižením byly nadále vysílány v hlavním                 

a vedlejším vysílacím času, přičemž větší část těchto pořadů se přesunula do hlavního 

vysílacího času. Obdobný posun byl proveden i v případě pořadů pro věřící, když oproti roku 

2009, kdy byly všechny tyto pořady uvedeny v nočním vysílacím času, v roce 2020 byla 
více než polovina těchto pořadů uvedena v hlavním a vedlejším vysílacím času. 

Celkově neuspokojivá je nabídka diskuzních pořadů, které by se zabývaly 

okrajovými a alternativními společenskými tématy. Již v roce 2009 byla nabídka             
těchto pořadů mizivá, v roce 2020 nenabídnul kanál ČT 2 ani jeden takový pořad.                      
A to přesto, že pořady publicistického programového typu jsou stále významně zastoupeny 

v jeho programovém schématu. Negativní vývoj analýza prokázala také v případě uvádění 

zahraničních pořadů v původním znění s titulky. Zatímco v roce 2009 byla nabídka vyšší, 

než předpokládala pomocná hypotéza, v roce 2020 nebyl ve vysílání zařazen žádný takový 

pořad. Zde vidí autor diplomové práce zřejmý posun nabídky od náročného diváka 

k širokému publiku. Je však třeba konstatovat, že i v roce 2009 se jednalo během jednoho 

týdne pouze o jedenáct pořadů. 
Téměř žádná změna nenastala u nabídky pořadů, které byly oceněny filmovými 

cenami nebo byly spojeny s významnou osobností filmového a televizního průmyslu.       
Tyto pořadí tvoří pouze jednotky procent všech uváděných pořadů. Zde se nabízí prostor 

k zamyšlení pro tvůrce programové skladby kanálu ČT 2, neboť u tohoto typu pořadů           
lze očekávat vyšší uměleckou úroveň. 
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Sportovní pořady jsou v programovém schématu ČT 2 zastoupeny v neměřitelných 

počtech a je zjevné, že tento programový typ nepatří k prioritám tvůrců programu kanálu  

ČT 2. Tento přístup je však s ohledem na existenci kanálu ČT sport pochopitelný                        
a lze předpokládat, že kanál ČT 2 bude i nadále plnit v tomto směru spíše roli zálohy. 

Pozitivní posun nastal u pořadů hudebního programového typu, kdy se nabídka 

pořadů zcela posunula k pořadům o alternativní, vážné a lidové hudbě. Méně pozitivně        
lze vnímat skutečnost, že pořady vyrobené před rokem 1990 již tvoří 10 % pořadů vysílaných 

v hlavním vysílacím času. Zde je třeba ještě poznamenat, že v letních vysílacích schématech 

kanálu ČT 2 zařazuje Česká televize pravidelně několikrát týdně pořady, které lze řadit         
do kategorie filmů pro pamětníky. Většinou se jedná o komediální či detektivní žánr.     
Pokud by tento trend přetrvával, jednalo by se o zřetelný odklon od nabídky pořadů               
pro diváky s vyšším očekáváním. 

V kategorii pořadů označených jako pořady s ASM obsahem došlo mezi pořady 

dokumentárními k poklesu nabídky, u pořadů publicistických naopak nabídka vzrostla a činí 

více než polovinu všech publicistických pořadů. Tento typ pořadů je stabilně zastoupen  
mezi pořady vysílaných v hlavním vysílacím času, kdy v obou sledovaných obdobích tvořil 

téměř čtyřicet procent nabídky. Průměrně třetina těchto pořadů byla v obou obdobích 

uvedena v premiéře. 
Významným počinem v oblasti poskytování veřejné služby a nabídky kvalitních 

pořadů bylo zařazení vzdělávacího bloku pro děti, čímž Česká televize v roce 2020 
reagovala na aktuální společenskou potřebu a zcela správně tento programový typ zařadila 

do programového schématu ČT 2. 
Z hlediska stanovených pomocných hypotéz a jejich následného vyhodnocení          

lze konstatovat, že programová skladba kanálu ČT 2 se mezi jednotlivými sledovanými 

obdobími nezměnila. V roce 2020 se programové schéma s výjimkou pořadů 

dokumentárního programového typu jeví jako rovnoměrněji rozložené.  
4.6  Komparace programové skladby ČT 1 a ČT 2 

Komparací programové skladby obou plnoformátových kanálů České televize chce 
autor práce zjistit, zda a jak se jejich programová skladba liší. Jako výchozí data poslouží 

výsledky kvantitativní obsahové analýzy obou kanálů ve zvoleném období roku 2020. 
Z provedeného šetření vyplývá, že se programová nabídka obou kanálů liší                     

již při porovnání nabídky jednotlivých programových typů pořadů. Zatímco kanál ČT 2 
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nabízí všechny programové typy, v nabídce kanálu ČT 1 nejsou některé programové typy 

zastoupeny vůbec. Při porovnání poměrného zastoupení programových typů v programovém 

schématu ČT 2, pak je patrné výrazné zastoupení pořadů dokumentárního programového 

typu, dále publicistického programového typu a zbývající část schématu je rovnoměrně 

rozložena mezi pořady zbývajících programových typů. Poměrné zastoupení programových 

typů v nabídce ČT 1 je odlišné. Více než devadesát pět procent celého schématu je rozděleno 

mezi pořady dramatického, zábavního, zpravodajského, publicistického a dokumentární 

programového typu, zatímco zbylé programové typy nejsou zastoupeny vůbec,                    
nebo jen marginálně. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že programová schémata odpovídají odlišnému zaměření 

porovnávaných kanálů. Porovnání výsledků kvantitativních obsahových analýz pak ukazuje 

detailněji rozdíly v nabídce obou kanálů. 
Zatímco v nabídce obou kanálů shodně převažuje česká produkce, zastoupení 

programových typů pořadů v hlavním vysílacím času je zcela odlišné. Zatímco na kanálu 

ČT 2 převažují dokumenty a publicistika, na kanálu ČT 1 tvoří více než čtyřicet procent 

nabídky pořady dramatické a zábavní. Pořady pro minority stanovené kódovací knihou 

kvantitativní obsahové analýzy pak tvoří ve vysílání ČT 1 zcela zanedbatelnou část, zatímco 

obdobná nabídka na kanálu ČT 2 se pohybuje na úrovni třiceti procent celkové nabídky 

všech pořadů. 
Pořady pro diváky se zdravotním postižením nejsou na kanálu ČT 1 zastoupeny vůbec, 

pořady pro věřící jsou vysílány v nočním vysílacím času. Naproti tomu kanál ČT 2 zařazuje 

pořady pro zdravotně postižené a pro věřící převážně do hlavníhp a vedlejšího vysílacího 

času. 
Politováníhodná shoda naopak existuje u alternativních publicistických pořadů               

a zahraničních pořadů uváděných v původním znění s titulky, tento typ pořadů nezařadil     
do své programové skladby ani jeden z kanálů. Podobná situace pak panuje u sportovních 

pořadů, jejichž zařazení do programového schématu obou kanálů chybí,                                   
nebo je zanedbatelné. 

Kanál ČT 1 měl větší nabídku oceněných pořadů. V tomto parametru tak překonal 

nabídku kanálu ČT 2. Diametrální rozdíly pak jsou u pořadů hudebního programového typu, 

když kanál ČT 2 nabízel hudební pořady s alternativním obsahem, zatímco kanál ČT 1 

nenabízel žádný hudební pořad. A to ani pořad zaměřený na soudobou nebo populární 

hudbu. Menší naopak byla na kanálu ČT 1 nabídka pořadů vyrobených před rokem 1990      
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a odvysílaných v hlavním vysílacím času. 
Samostatnou kapitolou je zařazování programů s ASM obsahem. Zatímco kanál ČT 2 

těchto pořadů nabízel více než třetinu, kanál ČT 1 jich nenabízel ani desetinu. Vůbec nebyly 

tyto pořady nabízeny na kanálu ČT 1 mezi publicistickými pořady, mezi dokumenty tvořily 

necelou pětinu. V tomto parametru je nabídka kanálu ČT 2 jednoznačně lepší. Svědčí               
o tom i rozdíl v zařazení těchto pořadů do vysílání v hlavním vysílacím času. Zatímco kanál 

ČT 2 jich uvedl více než třetinu, kanál ČT 1 pouhá tři procenta. Srovnatelná je v tomto 
ohledu nabídka kanálu ČT 1 s nabídkou kanálu ČT 2 pouze v tom, že oba kanály mají 

podobné procento premiérově uvedených pořadů s ASM obsahem. 
Na základě provedeného srovnání lze konstatovat, že oba kanály přistupují k výstavbě 

svých programových schémat v souladu se svým zaměřením. V případě kanálu ČT 1              
se však nabízí otázka, zda jeho nabídka vyhovuje i požadavkům na plnění veřejné služby.    

5 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo nalézt odpověď na základní výzkumnou otázku, 

zda došlo ke změně programového schématu kanálu ČT 2 po novele zákona o České televizi, 

který stanovil, že reklamní čas bude Česká televize prodávat jen na tomto kanálu. A to přesto, 

že tento kanál byl historicky určen pro diváky s vyššími nároky na programovou nabídku. 
Po provedení příslušných analýz dospěl autor práce ke zjištění, že ke změně 

programové nabídky kanálu ČT 2 nedošlo. Dle některých dílčích parametrů lze naopak 

tvrdit, že programové schéma kanálu ČT 2 bylo ve druhém zkoumaném období vyrovnanější 

a nabídka byla lépe distribuována k jednotlivým příjemcům. Nepodařilo se prokázat,             
že by došlo ke změně programového schématu tak, aby toto schéma více vyhovovalo 

požadavkům inzerentů na sledovanost. Pořady pro náročného diváka nebyly přesunuty         
do méně atraktivních vysílacích časů, naopak, nabídka pořadů některých programových typů 

se alespoň mírně rozšířila. Jedinou negativní změnou v celém schématu se tak jeví 

nepřiměřeně vysoké zastoupení pořadů dokumentárního programového typu, neboť tento 

typ pořadů tvoří téměř polovinu celkové programové nabídky. Takové zastoupení jednoho 

programového typu by bylo přijatelné u tematického kanálu. V případě plnoformátového 

kanálu je taková situace diskutabilní. Z dat zjištěných při provádění kvantitativní obsahové 

analýzy také vyplývá, že v nabídce dokumentů převládají pořady zahraniční produkce, 

většinou zaměřené na přírodu, cestování a historii. 
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Ve světle výše uvedeného se nabízí otázka, zda je nutné, aby Česká televize 

provozovala dva plnoformátové kanály. Kanál ČT 2 by se i s ohledem na stále vzrůstající 

nabídku dokumentů ve své programové skladbě mohl změnit na ČT dokument, zatímco 

kanál ČT 1 by mohl svoji nabídku více přiblížit současné nabídce kanálu ČT 2. Potřeby širší 

divácké obce jsou schopny z větší části plnit komerční televizní kanály. 
V teoretické části práce byly definovány parametry divácky atraktivních pořadů          

a pořadů pro náročného diváka. Zatímco výsledky provedeného výzkumu potvrdily, že kanál 

ČT 2 své programové schéma vytváří v souladu se svým zaměřením, nelze zcela s jistotou 
tvrdit, že je tím zároveň plněn požadavek na plnění veřejné služby. Je však možné 

konstatovat, že provoz České televize nijak nevybočuje ze zvyklostí provozu televize 
veřejné služby, které jsou běžné v okolních evropských zemích. 

Při zpracování tématu dospěl autor práce k závěru, že vysílání reklamy na kanálech 

České televize nemá pro samotnou organizaci žádný ekonomický význam a efektivita 

získávání finančních prostředků pro zákonem určené fondy je velmi  nízká. Zpracovávání 

tématu diplomové práce tak přineslo nejen odpovědi na zkoumané otázky, ale zároveň 

nastolilo otázky jiné. Předmětem další diskuze a zkoumání by tedy měla dle názoru autora 

diplomové práce být otázka změny zákona o České televizi, která by úplně zrušila možnost 

vysílání reklam na kanálech televize veřejné služby a zároveň by z České televize sejmula 

povinnost plnit mimorozpočtové kulturní fondy. 
Dalším námětem k diskuzi je i sloučení všech tří médií veřejné služby do jedné 

instituce, které by mohlo přispět k racionalizaci jejich činnosti a snížení nákladů na jejich 

provoz. Změna programového schématu ve světle legislativních změn je jen malou výsečí 

celkové problematiky studia médií veřejné služby. Z provedené rešerše i výzkumů vyplývá, 

že nelze očekávat ukončení diskuze na téma postavení médií veřejné služby ve společnosti 

a lze jen těžko dovodit, zda bude možné popsat jejich roli pomocí empirického výzkumu. 
Široká škála faktorů, které oblast televizního vysílání a televizní produkce ovlivňují, 

vede často ke zjednodušujícím soudům nebo rozhodnutím. Za takové rozhodnutí by mohla 

být považována i novela zákona o České televizi, která proti duchu původního záměru 

stanovila nová pravidla vysílání reklamy na kanálech televize veřejné služby. 
  



 

75  

6 Summary 
The aim of this diploma thesis was to find an answer to the basic research question 

whether there was a change in the programming scheme of channel ČT 2 after                           
the amendment to the Act on Czech Television, which stipulated that Czech Television will 
sell advertising time only on this channel. This is despite the fact that this channel                   
has historically been intended for viewers with higher demands on the program offer. 

After performing the relevant analyzes, the author came to the conclusion that          
the program offer of the ČT 2 channel did not change. According to some partial parameters, 

on the contrary, it can be argued that the program scheme of the ČT 2 channel was more 

balanced in the second examined period and the offer was better distributed to individual 
recipients. We have failed to demonstrate that the program scheme has been changed              
to better meet advertisers' audience requirements. The only negative change in the whole 
scheme thus seems to be the disproportionately high representation of documentary-type 
programs, which would be acceptable for a thematic channel, but not a full-format channel. 

In light of the above, the question arises as to whether it is necessary for Czech 
Television to operate two full-format channels. Even with the ever-increasing supply              
of documentaries in its program schedule, the ČT 2 channel could be changed                              
to a ČT documentary, while the ČT 1 channel could be closer to the current offer of the ČT 

2 channel. The needs of the wider audience are largely met by commercial channels. 
In the theoretical part of the work, the parameters of spectator-attractive programs 

and programs for demanding viewers were defined. While the results of the research 
confirmed that the ČT 2 channel creates its program scheme in accordance with its focus,    
it cannot be stated with certainty that this also fulfills the requirement to fulfill a public 
service. 

During the elaboration of the topic, the author of the thesis came to the conclusion 
that the broadcasting of advertising on the channels of Czech Television has no economic 
significance for the organization itself and the efficiency of obtaining funds for statutory 
funds is very low. The subject of further discussion and research should be the issue                 
of amending the Act on Czech Television, which would completely abolish the possibility 
of broadcasting advertisements on public service television channels. Another topic              
for discussion is the merging of all three public service media into one institution, which 
could contribute to the rationalization of their activities and the reduction of their operating 
costs. 
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Příloha č. 1: Kódovací kniha kvantitativní obsahové analýzy 

programové skladby kanálu ČT 2 v období 14.-20. září 2009           
a v období 14.-20. září 2020 
 
Kódovací kniha  
❖ Téma 

➢ Analýza programové skladby televizního kanálu ČT 2 ve vybraném časovém úseku 
 
❖ Analyzované období 

➢ Analyzována budou období 14.-20. září 2009 a 14.-20. září 2020. Za hlavní vysílací 

čas bude dle zákona a v souladu s metodikou České televize považováno vysílání 

realizované mezi 19:00 a 22:00 hodinou. 
 
❖ Analyzované médium – výběrový soubor a vzorek 

➢ Analyzována bude Česká televize, provozovatel televizního vysílání ze zákona            
a poskytovatel veřejné služby. Výběrovým souborem je programové schéma kanálu 

ČT 2, výběrovým vzorkem pak schéma v analyzovaném období. 
 
❖ Kódovací jednotka 

➢ Kódovací jednotkou je pro účely této analýzy zvolen každý pořad, odvysílaný            
ve sledovaném období, kromě reklamních bloků. 

 
❖ Počet zkoumaných jednotek 

➢ 14.-20. září 2009: 252 jednotek 
➢ 14.-20. září 2020: 274 jednotek 

 
❖ Proměnné a kódy 

➢ P1: Datum vysílání 
• Formát DD/MM/RR 

➢ P2: Časové umístění pořadu ve vysílacím schématu 
• P2-1: HVČ - za hlavní vysílací čas je pro účely této analýzy považován 

zákonem stanovený úsek mezi 19:00 a 22:00 hodinou 
• P2-2: VVČ – vedlejší vysílací čas, pro účely této analýzy jsou do něj 

započítány úseky mezi časy 6:00 - 18:59 a mezi časy 22:01 – 23:59 



 

86  

• P2-3: NVČ – noční vysílací čas, pro účely této analýzy mezi časy 0:00 – 5:59 
Za hlavní vysílací čas je pro účely této analýzy považován úsek mezi 19:00 a 22:00 hodin   
a jsou do něj zařazeny pořady, jejichž vysílání bylo v tomto rozmezí zahájeno. 

➢ P3: Programový typ pořadu 
• P3-1: dramatický 
• P3-2: zábavní 
• P3-3: hudební 
• P3-4: sportovní 
• P3-5: zpravodajský 
• P3-6: publicistický 
• P3-7: dokumentární 
• P3-8: vzdělávací 
• P3-9: náboženský 
• P3-10: ostatní 

Programové typy pořadů byly přebrány z metodiky České televize, která vychází z metodiky 
EBU. Pro účely této analýzy nebyl zařazen programový typ reklamní pořad, neboť jeho 

zařazení není pro zkoumané téma relevantní. 
➢ P4: Produkce pořadu 

• P4-1: česká produkce 
• P4-2: zahraniční produkce 

➢ P5: Pořad zahraniční produkce vysílaný v původním znění s titulky 
• P5-1: ANO 
• P5-2: NE 

➢ P6: Pořad vyrobený před rokem 1990 
• P6-1: ANO 
• P6-2: NE 

➢ P7: Pořad uvedený v premiéře 
• P7-1: ANO 
• P7-2: NE 
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➢ P8: Pořad oceněný filmovou cenou nebo vytvořený za účasti významného českého 

nebo světového tvůrce 
• P8-1: ANO 
• P8-2: NE 

➢ P9: Pořad určený dětem a mládeži 
• P9-1: ANO 
• P9-2: NE 

➢ P10: Hudební pořad věnovaný alternativní, vážné nebo lidové hudbě 
• P10-1: ANO 
• P10-2: NE 

➢ P11: Pořad pro lidi se zdravotním postižením 
• P11-1: ANO 
• P11-2: NE 

➢ P12: Pořad určený národnostním, sociálním a genderovým minoritám 
• P12-1: ANO 
• P12-2: NE 

➢ P13: Pořad o venkově nebo určený venkovskému obyvatelstvu 
• P13-1: ANO 
• P13-2: NE 

➢ P14: Alternativní diskuzní pořad – mimoparlamentní politika, filozofie, sociální 

témata 
• P14-1: ANO 
• P14-2: NE 

➢ P15: Obsah pořadu tvoří alternativní, sociální či minoritní témata (ASM) 
• P15-1: ANO 
• P15-2: NE 

 
❖ Hypotézy 

➢ H1: V programové skladbě zkoumaného kanálu bude převládat česká produkce, bude 

tvořit více než 50 % všech pořadů. 
➢ H2: V programové skladbě zkoumaného kanálu bude v hlavním vysílacím času 

uvedeno alespoň 50 % pořadů dokumentárního a publicistického programového 

typu. 
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➢ H3: V hlavním vysílacím času bude zařazeno maximálně 50 % pořadů dramatického 

a zábavního programového typu. 
➢ H4: Alespoň 30 % všech pořadů bude věnováno minoritám (národnostním 

menšinám, genderovým menšinám, sociálně znevýhodněným skupinám), dětem         
a mládeži, osobám se zdravotním postižením, venkovu a venkovskému obyvatelstvu 

a náboženství. 
➢ H5: Více než 50 % pořadů pro zdravotně postižené bude uvedeno v hlavním          

nebo vedlejším času. 
➢ H6: Alespoň 50 % pořadů náboženského programového typu bude uvedeno                   

v hlavním nebo vedlejším času. 
➢ H7: Alespoň 5 % publicistických pořadů bude věnováno diskuzním pořadům                

s alternativním obsahem. 
➢ H8: Alespoň 5 % pořadů zahraniční produkce bude uvedeno v původním znění             

s titulky. 
➢ H9: Alespoň 5 % všech pořadů bude patřit do produkce oceněné filmovou cenou 

nebo spojené s významným tvůrcem (režisér, scénárista, představitel role). 
➢ H10: Alespoň 5 % všech pořadů budou tvořit pořady sportovního programového 

typu. 
➢ H11: Pořady hudebního programového typu budou nejméně ze 30 % zaměřeny         

na alternativní, vážnou nebo lidovou hudbu. 
➢ H12: Pořady vyrobené před rokem 1990 budou tvořit maximálně 10 % pořadů 

vysílaných v hlavním vysílacím času. 
➢ H13: Alespoň 20 % všech pořadů bude patřit do kategorie pořadů s alternativním, 

sociálním či minoritním obsahem (ASM) 
➢ H14: Pořady typu ASM budou tvořit alespoň 20 % odvysílaných pořadů, zařazených 

do dokumentárního programového typu. 
➢ H15: Pořady typu ASM budou tvořit alespoň 30 % odvysílaných pořadů, zařazených 

do publicistického programového typu. 
➢ H16: Pořady odvysílané v hlavním vysílacím času budou alespoň z 20 % tvořeny 

programy typu ASM. 
➢ H17: Alespoň 30 % pořadů kategorie ASM bude uvedeno v premiéře. 

  



 

89  

❖ Závěr 
❖ Verifikace hypotéz 
Pro verifikaci či zamítnutí jednotlivých hypotéz budeme využívat data z kódovacího archu, 

získaná v rámci jednotlivých proměnných. 
 
Data budou prezentována ve formě procentuálního zastoupení sledovaného jevu                      
na celkovém počtu kódovaných jednotek, nebo na celkovém počtu dílčích jednotek. Pro lepší 

orientaci v prezentovaných datech budou využity výsečové grafy. 
 
Každá hypotéza bude verifikována i slovním popisem a bude buď přijata jako pravdivá,  
nebo bude zamítnuta. 
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Příloha č. 2:  Verifikace pomocných hypotéz kvantitativní  

obsahové analýzy kanálu ČT 2 v období 14.-20. září 2009          
(text a grafy) 
 
❖ H1: V programové skladbě zkoumaného kanálu bude převládat česká produkce, 

bude tvořit více než 50 % všech pořadů. 
 

Při verifikaci hypotézy H1 využijeme proměnnou P4. Výsledek bude vyjádřen poměrem 
jednotek v kategoriích P4-1 a P4-2 na celkovém počtu jednotek odvysílaných 

v analyzovaném období. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  252 
Počet jednotek P4-1:      199 
Počet jednotek P4-2:      53 
 

 
Pořady české produkce tvoří 79 % všech pořadů odvysílaných ve sledovaném období, 

hypotézu H1 tedy PŘIJÍMÁME. 

79%

21%

Pořady podle typu produkce [ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady české produkce Pořady zahraniční produkce
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❖ H2: V programové skladbě zkoumaného kanálu bude v hlavním vysílacím času 

uvedeno alespoň 50 % pořadů dokumentárního a publicistického programového 

typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H2 využijeme proměnné P2 a P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek v kategoriích P3-6 a P3-7, které byly zároveň kódovány také 

v kategorii   P2-1,  na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    29 
Počet jednotek P3-6 ˄ P2-1:     11 
Počet jednotek P3-7 ˄ P2-1:     7 
 

 
Pořady dokumentárního a publicistického programového typu tvoří 68 % všech pořadů, 

odvysílaných v hlavním vysílacím času, hypotézu H2 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

68%

32%

Dokumentární a publicistické pořady v HVČ

[ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady dokumentárního a publicistického programového typu uvedené v HVČ

Pořady ostatních programových typů uvedené v HVČ
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❖ H3: V hlavním vysílacím času bude zařazeno maximálně 50 % pořadů 

dramatického a zábavního programového typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H3 využijeme proměnné P2 a P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek v kategoriích P3-1 a P3-2, které byly zároveň kódovány také 

v kategorii   P2-1,  na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    29 
Počet jednotek P3-1 ˄ P2-1:     1 
Počet jednotek P3-2 ˄ P2-1:     2 
 

 
Pořady dramatického a zábavního typu tvoří 10 % všech pořadů odvysílaných v hlavním 

vysílacím času, hypotézu H3 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

10%

90%

Dramatické a zábavní pořady v HVČ

[ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady dramatického a zábavního programového typu uvedené v HVČ

Pořady ostatních programových typů uvedené v HVČ
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❖ H4: Alespoň 30 % všech pořadů bude věnováno minoritám (národnostním 

menšinám, genderovým menšinám, sociálně znevýhodněným skupinám), dětem       
a mládeži, osobám se zdravotním postižením, venkovu a venkovskému obyvatelstvu 

a náboženství. 
 

Při verifikaci hypotézy H4 využijeme proměnné P3, P9, P11, P12 a P13. Výsledek bude 

vyjádřen poměrem součtu jednotek v kategoriích P3-9, P9-1, P11-1, P12-1 a P13-1                 
na celkovém počtu jednotek odvysílaných v analyzovaném období. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  252 
Počet jednotek P3-9:      2 
Počet jednotek P9-1:     28 
Počet jednotek P11-1:     7 
Počet jednotek P12-1:     15 
Počet jednotek P13-1:     5 
 

 
Pořady pro minority tvořily v analyzovaném období 23 % všech pořadů odvysílaných           
ve sledovaném období, hypotézu H4 tedy ZAMÍTÁME. 
 
  

1% 11%

3%

6%

2%

77%

Zastoupení pořadů věnovaných minoritám

[ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady náboženského
programového typu

Pořady pro děti a mládež

Pořady pro zdravotně postižené

Pořady pro národnostní, sociální a
genderové menšiny

Pořady o venkově a pro venkovské
obyvatelstvo

Pořady ostatních programových
typů
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❖ H5: Více než 50 % pořadů pro zdravotně postižené bude uvedeno v hlavním       
nebo vedlejším času. 

 
Při verifikaci hypotézy H5 využijeme proměnné P2 a P11. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek kategorie P11-1, které byly zároveň kódovány v kategoriích P2-1 
a P2-2, na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P11-1. 
 
Celkový počet jednotek P11-1:   7 
Počet jednotek P11-1 ˄ P2-1:    1 
Počet jednotek P11-1 ˄ P2-2:    6 
 

 
Všechny pořady určené zdravotně postiženým divákům byly odvysílány v hlavním                   
a vedlejším vysílacím času, hypotézu H5 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

100%

0%

Časové umístění pořadů pro diváky se zdravotním 

postižením v programovém schématu kanálu

[ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady pro diváky se zdravotním postižením uvedené v HVČ a VVČ

Pořady pro diváky se zdravotním postižením uvedené v NVČ
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❖ H6: Alespoň 50 % pořadů náboženského programového typu bude uvedeno 

v hlavním nebo vedlejším času. 
 

Při verifikaci hypotézy H6 využijeme proměnné P2 a P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek kategorie P3-9, které byly zároveň kódovány v kategoriích P2-1 
a P2-2, na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P3-9. 
 
Celkový počet jednotek P3-9:    2 
Počet jednotek P3-9 ˄ P2-1:    0 
Počet jednotek P3-9 ˄ P2-2:    0 
 

 
Všechny pořady náboženského programového typu odvysílané ve sledovaném období byly 

odvysílány v nočním vysílacím času, hypotézu H6 tedy ZAMÍTÁME. 
  

0%

100%

Časové umístění pořadů náboženského programového typu 

v programovém schématu kanálu [ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady náboženského programového typu uvedené v HVČ a VVČ

Pořady náboženského programového typu uvedené v NVČ
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❖ H7: Alespoň 5 % publicistických pořadů bude věnováno diskuzním pořadům 

s alternativním obsahem. 
 

Při verifikaci hypotézy H7 využijeme proměnné P3 a P14. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek současně kódovaných v kategorii P3-6 a P14-1 na celkovému počtu 

jednotek zařazených v kategorii P3-6. 
 
Celkový počet jednotek P3-6:    82 
Počet jednotek P3-9 ˄ P14-1:    1 
 

 
Diskuzní pořady s alternativním obsahem tvořily méně než 5 % všech odvysílaných pořadů 

publicistického programového typu, hypotézu H7 tedy ZAMÍTÁME. 
  

1%

99%

Zastoupení diskuzních pořadů s alternativním obsahem 

mezi pořady publicistického programového typu

[ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Diskuzní pořad s alternativním obsahem Ostatní pořady publicistického programového typu
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❖ H8: Alespoň 5 % pořadů zahraniční produkce bude uvedeno v původním znění 

s titulky. 
 

Při verifikaci hypotézy H8 využijeme proměnné P4 a P5. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek v kategorii P5-1 na celkovému počtu jednotek zařazených v kategorii  
P4-2. 
 
Celkový počet jednotek P4-2:    53 
Počet jednotek P5-1:      11 
 

 
Pořady zahraniční produkce uvedené v původním znění s titulky tvořily 17 % všech 

odvysílaných zahraničních pořadů, hypotézu H8 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

17%

83%

Zahraniční pořady uvedené v původním znění s titulky

[ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Zahraniční pořady uvedené v původním znění s titulky Ostatní zahraniční pořady
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❖ H9: Alespoň 5 % všech pořadů bude patřit do produkce oceněné filmovou cenou 

nebo spojené s významným tvůrcem (režisér, scénárista, představitel role). 
 

Při verifikaci hypotézy H9 využijeme proměnnou P8. Výsledek bude vyjádřen poměrem 

jednotek zařazených v kategorii P8-1 na celkovému počtu sledovaných jednotek. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  252 
Počet jednotek P8-1:      7 
 

 
Pořady oceněné filmovou cenou a pořady spojené s významným tvůrcem tvořily 3 % všech 
odvysílaných pořadů ve sledovaném období, hypotézu H9 tedy ZAMÍTÁME. 
  

3%

97%

Oceněné pořady a pořady spojené s významným tvůrcem 

[ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Oceněné pořady a pořady významného tvůrce Ostatní pořady
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❖ H10: Alespoň 5 % všech pořadů budou tvořit pořady sportovního programového 

typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H10 využijeme proměnnou P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P3-4 na celkovému počtu sledovaných jednotek. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  252 
Počet jednotek P3-4:      4 
 

 
Pořady sportovního programového typu tvořily 2 % všech pořadů odvysílaných                        
ve sledovaném období, hypotézu H10 tedy ZAMÍTÁME. 
  

2%

98%

Pořady sportovního programového typu

[ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady sportovního programového typu Pořady ostatních programových typů
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❖ H11: Pořady hudebního programového typu budou nejméně ze 30 % zaměřeny na 

alternativní, vážnou nebo lidovou hudbu. 
 

Při verifikaci hypotézy H11 využijeme proměnné P3 a P10. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P10-1 na počtu jednotek zařazených v kategorii 
P3-3. 
 
Celkový počet jednotek P3-3:    21 
Počet jednotek P10-1:      1 
 

 
Pořady věnované alternativní, vážné a lidové hudbě tvořily 5 % odvysílaných hudebních 

pořadů, hypotézu H11 tedy ZAMÍTÁME. 
  

5%

95%

Zastoupení hudebních pořadů věnovaných alternativní, 

vážné a lidové hudbě mezi pořady hudebního programového typu [ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady hudebního programového typu věnované alternativní, vážené a lidové hudbě

Ostatní pořady hudebního programového typu
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❖ H12: Pořady vyrobené před rokem 1990 budou tvořit maximálně 10 % pořadů 

vysílaných v hlavním vysílacím času. 
 

Při verifikaci hypotézy H12 využijeme proměnné P2 a P6. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P6-1, které byly zároveň kódovány v kategorii 
P2-1, na celkovému počtu jednotek zařazených v kategorii P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    29 
Počet jednotek P6-1 ˄ P2-1:    1 
 

 
Pořady vyrobené před rokem 1990 tvořily 3 % všech pořadů odvysílaných v hlavním 

vysílacím času, hypotézu H12 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

3%

97%

Pořady vyrobené před rokem 1990 vysílané v HVČ

[ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady vyrobené před rokem 1990 Ostatní pořady
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❖ H13: Alespoň 20 % všech pořadů bude patřit do kategorie pořadů s alternativním, 

sociálním či minoritním obsahem (ASM) 
 

Při verifikaci hypotézy H13 využijeme proměnnou P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P15-1 na celkovému počtu sledovaných jednotek. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  252 
Počet jednotek P15-1:      90 
 

 
Pořady s ASM obsahem tvořily 36 % všech pořadů odvysílaných ve sledovaném období, 

hypotézu H13 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

36%

64%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem v programovém 

schématu kanálu [ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady s ASM obsahem Ostatní pořady
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❖ H14: Pořady typu ASM budou tvořit alespoň 20 % odvysílaných pořadů, 

zařazených do dokumentárního programového typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H14 využijeme proměnné P3 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategoriích P3-7 a P15-1 na celkovém počtu 
jednotek zařazených v kategorii P3-7. 
 
Celkový počet jednotek P3-7:    76 
Počet jednotek P3-7 ˄ P15-1:    17 
 

 
Pořady dokumentárního programového typu s ASM obsahem tvořily 22 % všech pořadů 

dokumentárního programového typu odvysílaných ve sledovaném období, hypotézu H14 
tedy PŘIJÍMÁME. 
  

22%

78%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem mezi pořady 

dokumentárního programového typu

[ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady dokumentárního programového typu s ASM obsahem

Ostatní pořady dokumentárního programového typu
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❖ H15: Pořady typu ASM budou tvořit alespoň 30 % odvysílaných pořadů, 

zařazených do publicistického programového typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H15 využijeme proměnné P3 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategoriích P3-6 a P15-1 na celkovém počtu 

jednotek zařazených v kategorii P3-6. 
 
Celkový počet jednotek P3-6:    82 
Počet jednotek P3-6 ˄ P15-1:    41 
 

 
Pořady publicistického programového typu s ASM obsahem tvořily 50 % všech pořadů 

publicistického programového typu odvysílaných ve sledovaném období, hypotézu H15 tedy 
PŘIJÍMÁME. 
  

50%50%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem mezi pořady 

publicistického programového typu

[ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady publicistického programového typu s ASM obsahem

Ostatní pořady publicistického programového typu
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❖ H16: Pořady odvysílané v hlavním vysílacím času budou alespoň z 20 % tvořeny 
programy typu ASM. 

 
Při verifikaci hypotézy H16 využijeme proměnné P2 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategorii P2-1 a P15-1 na celkovém počtu 

jednotek zařazených v kategorii P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    29 
Počet jednotek P2-1 ˄ P15-1:    11 
 

 
Pořady s ASM obsahem tvořily 38 % všech pořadů odvysílaných v hlavním vysílacím času, 
hypotézu H16 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

38%

62%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem mezi pořady

vysílanými v HVČ [ČT 2 - 14.-20. září 2009]

Pořady s ASM obsahem odvysílané v HVČ Ostatní pořady odvysílané v HVČ
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❖ H17: Alespoň 30 % pořadů kategorie ASM bude uvedeno v premiéře. 
 

Při verifikaci hypotézy H17 využijeme proměnné P7 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategorii P7-1 a P15-1 na celkovém počtu 

jednotek zařazených v kategorii P15-1. 
 
Celkový počet jednotek P15-1:   90 
Počet jednotek P7-1 ˄ P15-1:    31 
 

 
Pořady s ASM obsahem uvedené v premiéře tvořily 34 % všech odvysílaných pořadů typu 

ASM, hypotézu H17 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

34%

66%

Počet premiérově odvysílaných pořadů s ASM obsahem 

[ČT2 - 14.-20. září 2009]

Pořady s ASM obsahem odvysílané v premiéře Ostatní pořady odvysílané v premiéře
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Příloha č. 3: Verifikace pomocných hypotéz kvantitativní 

obsahové analýzy kanálu ČT 2 v období 14.-20. září 2020          
(text a grafy) 
 
❖ H1: V programové skladbě zkoumaného kanálu bude převládat česká produkce, 

bude tvořit více než 50 % všech pořadů. 
 

Při verifikaci hypotézy H1 využijeme proměnnou P4. Výsledek bude vyjádřen poměrem 

jednotek v kategoriích P4-1 a P4-2 na celkovém počtu jednotek odvysílaných 

v analyzovaném období. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  274 
Počet jednotek P4-1:      176 
Počet jednotek P4-2:      98 
 

 
Pořady české produkce tvoří 64 % všech pořadů odvysílaných ve sledovaném období, 

hypotézu H1 tedy PŘIJÍMÁME. 

64%

36%

Pořady podle typu produkce [ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady české produkce Pořady zahraniční produkce
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❖ H2: V programové skladbě zkoumaného kanálu bude v hlavním vysílacím času 

uvedeno alespoň 50 % pořadů dokumentárního a publicistického programového 

typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H2 využijeme proměnné P2 a P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek v kategoriích P3-6 a P3-7, které byly zároveň kódovány také 

v kategorii   P2-1,  na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    39 
Počet jednotek P3-6 ˄ P2-1:     9 
Počet jednotek P3-7 ˄ P2-1:     13 
 

 
Pořady dokumentárního a publicistického programového typu tvoří 56 % všech pořadů, 

odvysílaných v hlavním vysílacím času, hypotézu H2 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

56%

44%

Dokumentární a publicistické pořady v HVČ

[ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady dokumentárního a publicistického programového typu uvedené v HVČ

Pořady ostatních programových typů uvedené v HVČ
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❖ H3: V hlavním vysílacím času bude zařazeno maximálně 50 % pořadů 

dramatického a zábavního programového typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H3 využijeme proměnné P2 a P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek v kategoriích P3-1 a P3-2, které byly zároveň kódovány také 

v kategorii   P2-1,  na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    39 
Počet jednotek P3-1 ˄ P2-1:     8 
Počet jednotek P3-2 ˄ P2-1:     0 
 

 
Pořady dramatického a zábavního typu tvoří 21 % všech pořadů odvysílaných v hlavním 

vysílacím času, hypotézu H3 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

21%

79%

Dramatické a zábavní pořady v HVČ

[ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady dramatického a zábavního programového typu uvedené v HVČ

Pořady ostatních programových typů uvedené v HVČ
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❖ H4: Alespoň 30 % všech pořadů bude věnováno minoritám (národnostním 

menšinám, genderovým menšinám, sociálně znevýhodněným skupinám), dětem       
a mládeži, osobám se zdravotním postižením, venkovu a venkovskému obyvatelstvu 

a náboženství. 
 

Při verifikaci hypotézy H4 využijeme proměnné P3, P9, P11, P12 a P13. Výsledek bude 

vyjádřen poměrem součtu jednotek v kategoriích P3-9, P9-1, P11-1, P12-1 a P13-1                 
na celkovém počtu jednotek odvysílaných v analyzovaném období. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  274 
Počet jednotek P3-9:      18 
Počet jednotek P9-1:     35 
Počet jednotek P11-1:     9 
Počet jednotek P12-1:     10 
Počet jednotek P13-1:     8 
 

 
Pořady pro minority tvořily v analyzovaném období 29 % všech pořadů odvysílaných           
ve sledovaném období, hypotézu H4 tedy ZAMÍTÁME. 
 
  

6%

13%

3%

4%

3%

71%

Zastoupení pořadů věnovaných minoritám

[ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady náboženského
programového typu

Pořady pro děti a mládež

Pořady pro zdravotně postižené

Pořady pro národnostní, sociální a
genderové menšiny

Pořady o venkově a pro venkovské
obyvatelstvo

Pořady ostatních programových
typů
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❖ H5: Více než 50 % pořadů pro zdravotně postižené bude uvedeno v hlavním       
nebo vedlejším času. 

 
Při verifikaci hypotézy H5 využijeme proměnné P2 a P11. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek kategorie P11-1, které byly zároveň kódovány v kategoriích P2-1 
a P2-2, na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P11-1. 
 
Celkový počet jednotek P11-1:   9 
Počet jednotek P11-1 ˄ P2-1:    7 
Počet jednotek P11-1 ˄ P2-2:    2 
 

 
Všechny pořady určené zdravotně postiženým divákům byly odvysílány v hlavním                   
a vedlejším vysílacím času, hypotézu H5 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

100%

0%

Časové umístění pořadů pro diváky se zdravotním 

postižením v programovém schématu kanálu

[ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady pro diváky se zdravotním postižením uvedené v HVČ a VVČ

Pořady pro diváky se zdravotním postižením uvedené v NVČ
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❖ H6: Alespoň 50 % pořadů náboženského programového typu bude uvedeno 

v hlavním nebo vedlejším času. 
 

Při verifikaci hypotézy H6 využijeme proměnné P2 a P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek kategorie P3-9, které byly zároveň kódovány v kategoriích P2-1 
a P2-2, na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P3-9. 
 
Celkový počet jednotek P3-9:    18 
Počet jednotek P3-9 ˄ P2-1:    2 
Počet jednotek P3-9 ˄ P2-2:    8 
 

 
Ve sledovaném období bylo 56 % pořadů náboženského programového typu odvysíláno 

v hlavním a vedlejším vysílacím času, hypotézu H6 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

56%

44%

Časové umístění pořadů náboženského programového typu 

v programovém schématu kanálu [ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady náboženského programového typu uvedené v HVČ a VVČ

Pořady náboženského programového typu uvedené v NVČ
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❖ H7: Alespoň 5 % publicistických pořadů bude věnováno diskuzním pořadům 

s alternativním obsahem. 
 

Při verifikaci hypotézy H7 využijeme proměnné P3 a P14. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek současně kódovaných v kategorii P3-6 a P14-1 na celkovému počtu 

jednotek zařazených v kategorii P3-6. 
 
Celkový počet jednotek P3-6:    50 
Počet jednotek P3-6 ˄  P14-1:   0 
 

 
Diskuzní pořady s alternativním obsahem nebyly ve sledovaném období vysílány, hypotézu 

H7 tedy ZAMÍTÁME. 
  

0%

100%

Zastoupení diskuzních pořadů s alternativním obsahem 

mezi pořady publicistického programového typu

[ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Diskuzní pořad s alternativním obsahem Ostatní pořady publicistického programového typu
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❖ H8: Alespoň 5 % pořadů zahraniční produkce bude uvedeno v původním znění 

s titulky. 
 

Při verifikaci hypotézy H8 využijeme proměnné P4 a P5. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek v kategorii P5-1 na celkovému počtu jednotek zařazených v kategorii  
P4-2. 
 
Celkový počet jednotek P4-2:    98 
Počet jednotek P5-1:      0 
 

 
Ve sledovaném období nebyl uveden žádný pořad zahraniční produkce v původním znění 

s titulky, hypotézu H8 tedy ZAMÍTÁME. 
  

0%

100%

Zahraniční pořady uvedené v původním znění s titulky

[ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Zahraniční pořady uvedené v původním znění s titulky Ostatní zahraniční pořady
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❖ H9: Alespoň 5 % všech pořadů bude patřit do produkce oceněné filmovou cenou 

nebo spojené s významným tvůrcem (režisér, scénárista, představitel role). 
 

Při verifikaci hypotézy H9 využijeme proměnnou P8. Výsledek bude vyjádřen poměrem 

jednotek zařazených v kategorii P8-1 na celkovému počtu sledovaných jednotek. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  274 
Počet jednotek P8-1:      5 
 

 
Pořady oceněné filmovou cenou a pořady spojené s významným tvůrcem tvořily 2 % všech 

odvysílaných pořadů ve sledovaném období, hypotézu H9 tedy ZAMÍTÁME. 
  

2%

98%

Oceněné pořady a pořady spojené s významným tvůrcem 

[ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Oceněné pořady a pořady významného tvůrce Ostatní pořady
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❖ H10: Alespoň 5 % všech pořadů budou tvořit pořady sportovního programového 

typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H10 využijeme proměnnou P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P3-4 na celkovému počtu sledovaných jednotek. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  274 
Počet jednotek P3-4:      1 
 

 
Pořady sportovního programového typu tvořily necelé 1 % všech pořadů odvysílaných                        

ve sledovaném období, hypotézu H10 tedy ZAMÍTÁME. 
  

0%

100%

Pořady sportovního programového typu

[ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady sportovního programového typu Pořady ostatních programových typů
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❖ H11: Pořady hudebního programového typu budou nejméně ze 30 % zaměřeny na 

alternativní, vážnou nebo lidovou hudbu. 
 

Při verifikaci hypotézy H11 využijeme proměnné P3 a P10. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P10-1 na celkovém počtu jednotek zařazených 

v kategorii P3-3. 
 
Celkový počet jednotek P3-3:    10 
Počet jednotek P10-1:      10 
 

 
Všechny odvysílané pořad hudebního programového typu se věnovaly alternativní, vážné    
a lidové hudbě, H11 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

100%

0%

Zastoupení hudebních pořadů věnovaných alternativní, 

vážné a lidové hudbě mezi pořady hudebního programového typu [ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady hudebního programového typu věnované alternativní, vážené a lidové hudbě

Ostatní pořady hudebního programového typu
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❖ H12: Pořady vyrobené před rokem 1990 budou tvořit maximálně 10 % pořadů 

vysílaných v hlavním vysílacím času. 
 

Při verifikaci hypotézy H12 využijeme proměnné P2 a P6. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P6-1, které byly zároveň kódovány v kategorii 
P2-1, na celkovému počtu jednotek zařazených v kategorii P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    39 
Počet jednotek P6-1 ˄ P2-1:    4 
 

 
Pořady vyrobené před rokem 1990 mírně překročily hranici 10 % všech pořadů odvysílaných 

v hlavním vysílacím času, hypotézu H12 tedy ZAMÍTÁME. 
  

10%

90%

Pořady vyrobené před rokem 1990 vysílané v HVČ

[ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady vyrobené před rokem 1990 Ostatní pořady
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❖ H13: Alespoň 20 % všech pořadů bude patřit do kategorie pořadů s alternativním, 

sociálním či minoritním obsahem (ASM) 
 

Při verifikaci hypotézy H13 využijeme proměnnou P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P15-1 na celkovému počtu sledovaných jednotek. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  274 
Počet jednotek P15-1:      93 
 

 
Pořady s ASM obsahem tvořily 34 % všech pořadů odvysílaných ve sledovaném období, 

hypotézu H13 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

34%

66%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem v programovém 

schématu kanálu [ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady s ASM obsahem Ostatní pořady
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❖ H14: Pořady typu ASM budou tvořit alespoň 20 % odvysílaných pořadů, 

zařazených do dokumentárního programového typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H14 využijeme proměnné P3 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategoriích P3-7 a P15-1 na celkovém počtu 

jednotek zařazených v kategorii P3-7. 
 
Celkový počet jednotek P3-7:    124 
Počet jednotek P3-7 ˄ P15-1:    18 
 

 
Pořady dokumentárního programového typu s ASM obsahem tvořily 15 % všech pořadů 

dokumentárního programového typu odvysílaných ve sledovaném období, hypotézu H14 

tedy ZAMÍTÁME. 
  

15%

85%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem mezi pořady 

dokumentárního programového typu

[ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady dokumentárního programového typu s ASM obsahem

Ostatní pořady dokumentárního programového typu
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❖ H15: Pořady typu ASM budou tvořit alespoň 30 % odvysílaných pořadů, 

zařazených do publicistického programového typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H15 využijeme proměnné P3 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategoriích P3-6 a P15-1 na celkovém počtu 

jednotek zařazených v kategorii P3-6. 
 
Celkový počet jednotek P3-6:    50 
Počet jednotek P3-6 ˄ P15-1:    28 
 

 
Pořady publicistického programového typu s ASM obsahem tvořily 56 % všech pořadů 

publicistického programového typu odvysílaných ve sledovaném období, hypotézu H15 tedy 

PŘIJÍMÁME. 
  

56%

44%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem mezi pořady 

publicistického programového typu

[ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady publicistického programového typu s ASM obsahem

Ostatní pořady publicistického programového typu
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❖ H16: Pořady odvysílané v hlavním vysílacím času budou alespoň z 20 % tvořeny 

programy typu ASM. 
 

Při verifikaci hypotézy H16 využijeme proměnné P2 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategorii P2-1 a P15-1 na celkovém počtu 

jednotek zařazených v kategorii P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    39 
Počet jednotek P2-1 ˄ P15-1:    14 
 

 
Pořady s ASM obsahem tvořily 36 % všech pořadů odvysílaných v hlavním vysílacím času, 

hypotézu H16 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

36%

64%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem mezi pořady

vysílanými v HVČ [ČT 2 - 14.-20. září 2020]

Pořady s ASM obsahem odvysílané v HVČ Ostatní pořady odvysílané v HVČ
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❖ H17: Alespoň 30 % pořadů kategorie ASM bude uvedeno v premiéře. 
 

Při verifikaci hypotézy H17 využijeme proměnné P7 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategorii P7-1 a P15-1 na celkovém počtu 

jednotek zařazených v kategorii P15-1. 
 
Celkový počet jednotek P15-1:   93 
Počet jednotek P7-1 ˄ P15-1:    25 
 

 
Pořady s ASM obsahem uvedené v premiéře tvořily 27 % všech odvysílaných pořadů typu 

ASM, hypotézu H17 tedy ZAMÍTÁME. 
   

27%

73%

Počet premiérově odvysílaných pořadů s ASM obsahem 

[ČT2 - 14.-20. září 2020]

Pořady s ASM obsahem odvysílané v premiéře Ostatní pořady odvysílané v premiéře
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Příloha č. 4: Kódovací kniha kvantitativní obsahové analýzy 

programové skladby kanálu ČT 1 v období 14.-20. září 2020 
 
Kódovací kniha  
❖ Téma 

➢ Analýza programové skladby televizního kanálu ČT 1 ve vybraném časovém úseku 
 
❖ Analyzované období 

➢ Analyzováno bude období 14.-20. září 2020. Za hlavní vysílací čas bude dle zákona 

a v souladu s metodikou České televize považováno vysílání realizované mezi 19:00 

a 22:00 hodinou. 
 
❖ Analyzované médium - výběrový soubor a vzorek 

➢ Analyzována bude Česká televize, provozovatel televizního vysílání ze zákona            
a poskytovatel veřejné služby. Výběrovým souborem je programové schéma kanálu 

ČT 1, výběrovým vzorkem pak schéma v analyzovaném období. 
 
❖ Kódovací jednotka 

➢ Kódovací jednotkou je pro účely této analýzy zvolen každý pořad, odvysílaný            

ve sledovaném období, kromě reklamních bloků. 
 
❖ Počet zkoumaných jednotek 

➢ 237 jednotek 
 
❖ Proměnné a kódy 

➢ P1: Datum vysílání 
• Formát DD/MM/RR 

➢ P2: Časové umístění pořadu ve vysílacím schématu 
• P2-1: HVČ - za hlavní vysílací čas je pro účely této analýzy považován 

zákonem stanovený úsek mezi 19:00 a 22:00 hodinou 
• P2-2: VVČ – vedlejší vysílací čas, pro účely této analýzy jsou do něj 

započítány úseky mezi časy 6:00 - 18:59 a mezi časy 22:01 – 23:59 
• P2-3: NVČ – noční vysílací čas, pro účely této analýzy mezi časy 0:00 – 5:59 
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Za hlavní vysílací čas je pro účely této analýzy považován úsek mezi 19:00 a 22:00 hodin   

a jsou do něj zařazeny pořady, jejichž vysílání bylo v tomto rozmezí zahájeno. 
➢ P3: Programový typ pořadu 

• P3-1: dramatický 
• P3-2: zábavní 
• P3-3: hudební 
• P3-4: sportovní 
• P3-5: zpravodajský 
• P3-6: publicistický 
• P3-7: dokumentární 
• P3-8: vzdělávací 
• P3-9: náboženský 
• P3-10: ostatní 

Programové typy pořadů byly přebrány z metodiky České televize, která vychází z metodiky 
EBU. Pro účely této analýzy nebyl zařazen programový typ reklamní pořad, neboť jeho 

zařazení není pro zkoumané téma relevantní. 
➢ P4: Produkce pořadu 

• P4-1: česká produkce 
• P4-2: zahraniční produkce 

➢ P5: Pořad zahraniční produkce vysílaný v původním znění s titulky 
• P5-1: ANO 
• P5-2: NE 

➢ P6: Pořad vyrobený před rokem 1990 
• P6-1: ANO 
• P6-2: NE 

➢ P7: Pořad uvedený v premiéře 
• P7-1: ANO 
• P7-2: NE 
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➢ P8: Pořad oceněný filmovou cenou nebo vytvořený za účasti významného českého 

nebo světového tvůrce 
• P8-1: ANO 
• P8-2: NE 

➢ P9: Pořad určený dětem a mládeži 
• P9-1: ANO 
• P9-2: NE 

➢ P10: Hudební pořad věnovaný alternativní, vážné nebo lidové hudbě 
• P10-1: ANO 
• P10-2: NE 

➢ P11: Pořad pro lidi se zdravotním postižením 
• P11-1: ANO 
• P11-2: NE 

➢ P12: Pořad určený národnostním, sociálním a genderovým minoritám 
• P12-1: ANO 
• P12-2: NE 

➢ P13: Pořad o venkově nebo určený venkovskému obyvatelstvu 
• P13-1: ANO 
• P13-2: NE 

➢ P14: Alternativní diskuzní pořad – mimoparlamentní politika, filozofie, sociální 

témata 
• P14-1: ANO 
• P14-2: NE 

➢ P15: Obsah pořadu tvoří alternativní, sociální či minoritní témata (ASM) 
• P15-1: ANO 
• P15-2: NE 

 
❖ Hypotézy 

➢ H1: V programové skladbě zkoumaného kanálu bude převládat česká produkce, bude 

tvořit více než 50 % všech pořadů. 
➢ H2: V programové skladbě zkoumaného kanálu bude v hlavním vysílacím času 

uvedeno alespoň 50 % pořadů dokumentárního a publicistického programového 

typu. 
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➢ H3: V hlavním vysílacím času bude zařazeno maximálně 50 % pořadů dramatického 

a zábavního programového typu. 
➢ H4: Alespoň 30 % všech pořadů bude věnováno minoritám (národnostním 

menšinám, genderovým menšinám, sociálně znevýhodněným skupinám), dětem         
a mládeži, osobám se zdravotním postižením, venkovu a venkovskému obyvatelstvu 

a náboženství. 
➢ H5: Více než 50 % pořadů pro zdravotně postižené bude uvedeno v hlavním          

nebo vedlejším času. 
➢ H6: Alespoň 50 % pořadů náboženského programového typu bude uvedeno                   

v hlavním nebo vedlejším času. 
➢ H7: Alespoň 5 % publicistických pořadů bude věnováno diskuzním pořadům                

s alternativním obsahem. 
➢ H8: Alespoň 5 % pořadů zahraniční produkce bude uvedeno v původním znění             

s titulky. 
➢ H9: Alespoň 5 % všech pořadů bude patřit do produkce oceněné filmovou cenou 

nebo spojené s významným tvůrcem (režisér, scénárista, představitel role). 
➢ H10: Alespoň 5 % všech pořadů budou tvořit pořady sportovního programového 

typu. 
➢ H11: Pořady hudebního programového typu budou nejméně ze 30 % zaměřeny         

na alternativní, vážnou nebo lidovou hudbu. 
➢ H12: Pořady vyrobené před rokem 1990 budou tvořit maximálně 10 % pořadů 

vysílaných v hlavním vysílacím času. 
➢ H13: Alespoň 20 % všech pořadů bude patřit do kategorie pořadů s alternativním, 

sociálním či minoritním obsahem (ASM) 
➢ H14: Pořady typu ASM budou tvořit alespoň 20 % odvysílaných pořadů, zařazených 

do dokumentárního programového typu. 
➢ H15: Pořady typu ASM budou tvořit alespoň 30 % odvysílaných pořadů, zařazených 

do publicistického programového typu. 
➢ H16: Pořady odvysílané v hlavním vysílacím času budou alespoň z 20 % tvořeny 

programy typu ASM. 
➢ H17: Alespoň 30 % pořadů kategorie ASM bude uvedeno v premiéře. 
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❖ Závěr 
❖ Verifikace hypotéz 
Pro verifikaci či zamítnutí jednotlivých hypotéz budeme využívat data z kódovacího archu, 

získaná v rámci jednotlivých proměnných. 
 
Data budou prezentována ve formě procentuálního zastoupení sledovaného jevu                      

na celkovém počtu kódovaných jednotek, nebo na celkovém počtu dílčích jednotek. Pro lepší 

orientaci v prezentovaných datech budou využity výsečové grafy. 
 
Každá hypotéza bude verifikována i slovním popisem a bude buď přijata jako pravdivá,  

nebo bude zamítnuta. 
  



 

129  

Příloha č. 5: Verifikace pomocných hypotéz kvantitativní 

obsahové analýzy kanálu ČT 1 v období 14.-20. září 2020          
(text a grafy) 
 
❖ H1: V programové skladbě zkoumaného kanálu bude převládat česká produkce, 

bude tvořit více než 50 % všech pořadů. 
 

Při verifikaci hypotézy H1 využijeme proměnnou P4. Výsledek bude vyjádřen poměrem 

jednotek v kategoriích P4-1 a P4-2 na celkovém počtu jednotek odvysílaných 

v analyzovaném období. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  237 
Počet jednotek P4-1:      210 
Počet jednotek P4-2:      27 
 

 
Pořady české produkce tvoří 89 % všech pořadů odvysílaných ve sledovaném období, 

hypotézu H1 tedy PŘIJÍMÁME. 

89%

11%

Pořady podle typu produkce [ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady české produkce Pořady zahraniční produkce
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❖ H2: V programové skladbě zkoumaného kanálu bude v hlavním vysílacím času 

uvedeno alespoň 50 % pořadů dokumentárního a publicistického programového 
typu. 

 
Při verifikaci hypotézy H2 využijeme proměnné P2 a P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek v kategoriích P3-6 a P3-7, které byly zároveň kódovány také 

v kategorii   P2-1,  na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    34 
Počet jednotek P3-6 ˄ P2-1:     4 
Počet jednotek P3-7 ˄ P2-1:     0 
 

 
Pořady dokumentárního a publicistického programového typu tvoří 12 % všech pořadů, 

odvysílaných v hlavním vysílacím času, hypotézu H2 tedy ZAMÍTÁME. 
  

12%

88%

Dokumentární a publicistické pořady v HVČ

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady dokumentárního a publicistického programového typu uvedené v HVČ

Pořady ostatních programových typů uvedené v HVČ
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❖ H3: V hlavním vysílacím času bude zařazeno maximálně 50 % pořadů 

dramatického a zábavního programového typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H3 využijeme proměnné P2 a P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek v kategoriích P3-1 a P3-2, které byly zároveň kódovány také 

v kategorii   P2-1,  na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    34 
Počet jednotek P3-1 ˄ P2-1:     8 
Počet jednotek P3-2 ˄ P2-1:     0 
 

 
Pořady dramatického a zábavního typu tvoří 44 % všech pořadů odvysílaných v hlavním 

vysílacím času, hypotézu H3 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

44%

56%

Dramatické a zábavní pořady v HVČ

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady dramatického a zábavního programového typu uvedené v HVČ

Pořady ostatních programových typů uvedené v HVČ
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❖ H4: Alespoň 30 % všech pořadů bude věnováno minoritám (národnostním 

menšinám, genderovým menšinám, sociálně znevýhodněným skupinám), dětem       

a mládeži, osobám se zdravotním postižením, venkovu a venkovskému obyvatelstvu 

a náboženství. 
 

Při verifikaci hypotézy H4 využijeme proměnné P3, P9, P11, P12 a P13. Výsledek bude 

vyjádřen poměrem součtu jednotek v kategoriích P3-9, P9-1, P11-1, P12-1 a P13-1                 
na celkovém počtu jednotek odvysílaných v analyzovaném období. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  237 
Počet jednotek P3-9:      3 
Počet jednotek P9-1:     6 
Počet jednotek P11-1:     0 
Počet jednotek P12-1:     0 
Počet jednotek P13-1:     1 
 

 
Pořady pro minority tvořily v analyzovaném období 4 % všech pořadů odvysílaných              
ve sledovaném období, hypotézu H4 tedy ZAMÍTÁME. 
  

1% 3%0%0%0%

96%

Zastoupení pořadů věnovaných minoritám

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady náboženského
programového typu

Pořady pro děti a mládež

Pořady pro zdravotně postižené

Pořady pro národnostní, sociální a
genderové menšiny

Pořady o venkově a pro venkovské
obyvatelstvo

Pořady ostatních programových
typů
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❖ H5: Více než 50 % pořadů pro zdravotně postižené bude uvedeno v hlavním       

nebo vedlejším času. 
 

Při verifikaci hypotézy H5 využijeme proměnné P2 a P11. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek kategorie P11-1, které byly zároveň kódovány v kategoriích P2-1 
a P2-2, na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P11-1. 
 
Celkový počet jednotek P11-1:   0 
Počet jednotek P11-1 ˄ P2-1:    0 
Počet jednotek P11-1 ˄ P2-2:    0 
 

 
Ve sledovaném období nebyl odvysílán žádný pořad určený zdravotně postiženým divákům, 
hypotézu H5 tedy NELZE VERIFIKOVAT. 
  

0%0%

Časové umístění pořadů pro diváky se zdravotním 

postižením v programovém schématu kanálu

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady pro diváky se zdravotním postižením uvedené v HVČ a VVČ

Pořady pro diváky se zdravotním postižením uvedené v NVČ
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❖ H6: Alespoň 50 % pořadů náboženského programového typu bude uvedeno 

v hlavním nebo vedlejším času. 
 

Při verifikaci hypotézy H6 využijeme proměnné P2 a P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem součtu jednotek kategorie P3-9, které byly zároveň kódovány v kategoriích P2-1 
a P2-2, na celkovému počtu jednotek zařazených do kategorie P3-9. 
 
Celkový počet jednotek P3-9:    3 
Počet jednotek P3-9 ˄ P2-1:    0 
Počet jednotek P3-9 ˄ P2-2:    0 
 

 
Ve sledovaném období byly všechny pořady náboženského programového typu odvysíláno 

v nočním vysílacím času, hypotézu H6 tedy ZAMÍTÁME. 
  

0%

100%

Časové umístění pořadů náboženského programového typu 

v programovém schématu kanálu [ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady náboženského programového typu uvedené v HVČ a VVČ

Pořady náboženského programového typu uvedené v NVČ
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❖ H7: Alespoň 5 % publicistických pořadů bude věnováno diskuzním pořadům 

s alternativním obsahem. 
 

Při verifikaci hypotézy H7 využijeme proměnné P3 a P14. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek současně kódovaných v kategorii P3-6 a P14-1 na celkovému počtu 

jednotek zařazených v kategorii P3-6. 
 
Celkový počet jednotek P3-6:    66 
Počet jednotek P3-6 ˄  P14-1:   0 
 

 
Diskuzní pořady s alternativním obsahem nebyly ve sledovaném období vysílány, hypotézu 

H7 tedy ZAMÍTÁME. 
  

0%

100%

Zastoupení diskuzních pořadů s alternativním obsahem 

mezi pořady publicistického programového typu

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Diskuzní pořad s alternativním obsahem Ostatní pořady publicistického programového typu
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❖ H8: Alespoň 5 % pořadů zahraniční produkce bude uvedeno v původním znění 

s titulky. 
 

Při verifikaci hypotézy H8 využijeme proměnné P4 a P5. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek v kategorii P5-1 na celkovému počtu jednotek zařazených v kategorii  

P4-2. 
 
Celkový počet jednotek P4-2:    27 
Počet jednotek P5-1:      0 
 

 
Ve sledovaném období nebyl uveden žádný pořad zahraniční produkce v původním znění 

s titulky, hypotézu H8 tedy ZAMÍTÁME. 
  

0%

100%

Zahraniční pořady uvedené v původním znění s titulky

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Zahraniční pořady uvedené v původním znění s titulky Ostatní zahraniční pořady
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❖ H9: Alespoň 5 % všech pořadů bude patřit do produkce oceněné filmovou cenou 

nebo spojené s významným tvůrcem (režisér, scénárista, představitel role). 
 

Při verifikaci hypotézy H9 využijeme proměnnou P8. Výsledek bude vyjádřen poměrem 

jednotek zařazených v kategorii P8-1 na celkovému počtu sledovaných jednotek. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  237 
Počet jednotek P8-1:      27 
 

 
Pořady oceněné filmovou cenou a pořady spojené s významným tvůrcem tvořily 11 % všech 

odvysílaných pořadů ve sledovaném období, hypotézu H9 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

11%

89%

Oceněné pořady a pořady spojené s významným tvůrcem 

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Oceněné pořady a pořady významného tvůrce Ostatní pořady
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❖ H10: Alespoň 5 % všech pořadů budou tvořit pořady sportovního programového 

typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H10 využijeme proměnnou P3. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P3-4 na celkovému počtu sledovaných jednotek. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  237 
Počet jednotek P3-4:      0 
 

 
Ve sledovaném období nebyl uveden žádný pořad sportovního programového typu, 

hypotézu H10 tedy ZAMÍTÁME. 
  

0%

100%

Pořady sportovního programového typu

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady sportovního programového typu Pořady ostatních programových typů
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❖ H11: Pořady hudebního programového typu budou nejméně ze 30 % zaměřeny na 

alternativní, vážnou nebo lidovou hudbu. 
 

Při verifikaci hypotézy H11 využijeme proměnné P3 a P10. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P10-1 na celkovém počtu jednotek zařazených 

v kategorii P3-3. 
 
Celkový počet jednotek P3-3:    0 
Počet jednotek P10-1:      0 
 

 
Ve sledovaném období nebyl odvysílán žádný pořad určený zdravotně postiženým divákům, 

hypotézu H11 tedy NELZE VERIFIKOVAT. 
  

0%0%

Zastoupení hudebních pořadů věnovaných alternativní, 

vážné a lidové hudbě mezi pořady hudebního programového typu [ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady hudebního programového typu věnované alternativní, vážené a lidové hudbě

Ostatní pořady hudebního programového typu
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❖ H12: Pořady vyrobené před rokem 1990 budou tvořit maximálně 10 % pořadů 

vysílaných v hlavním vysílacím času. 
 

Při verifikaci hypotézy H12 využijeme proměnné P2 a P6. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P6-1, které byly zároveň kódovány v kategorii 
P2-1, na celkovému počtu jednotek zařazených v kategorii P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    34 
Počet jednotek P6-1 ˄ P2-1:    1 
 

 
Pořady vyrobené před rokem 1990 tvořily 3 % všech pořadů odvysílaných v hlavním 

vysílacím času, hypotézu H12 tedy PŘIJÍMÁME. 
  

3%

97%

Pořady vyrobené před rokem 1990 vysílané v HVČ

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady vyrobené před rokem 1990 Ostatní pořady
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❖ H13: Alespoň 20 % všech pořadů bude patřit do kategorie pořadů s alternativním, 

sociálním či minoritním obsahem (ASM) 
 

Při verifikaci hypotézy H13 využijeme proměnnou P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek zařazených v kategorii P15-1 na celkovému počtu sledovaných jednotek. 
 
Celkový počet sledovaných jednotek:  237 
Počet jednotek P15-1:      16 
 

 
Pořady s ASM obsahem tvořily 7 % všech pořadů odvysílaných ve sledovaném období, 

hypotézu H13 tedy ZAMÍTÁME. 
  

7%

93%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem v programovém 

schématu kanálu [ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady s ASM obsahem Ostatní pořady
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❖ H14: Pořady typu ASM budou tvořit alespoň 20 % odvysílaných pořadů, 

zařazených do dokumentárního programového typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H14 využijeme proměnné P3 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategoriích P3-7 a P15-1 na celkovém počtu 

jednotek zařazených v kategorii P3-7. 
 
Celkový počet jednotek P3-7:    18 
Počet jednotek P3-7 ˄ P15-1:    0 
 

 
Ve sledovaném období nebyl odvysílán žádný pořad dokumentárního programového typu 

s ASM obsahem, hypotézu H14 tedy ZAMÍTÁME. 
  

0%

100%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem mezi pořady 

dokumentárního programového typu

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady dokumentárního programového typu s ASM obsahem

Ostatní pořady dokumentárního programového typu
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❖ H15: Pořady typu ASM budou tvořit alespoň 30 % odvysílaných pořadů, 

zařazených do publicistického programového typu. 
 

Při verifikaci hypotézy H15 využijeme proměnné P3 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategoriích P3-6 a P15-1 na celkovém počtu 

jednotek zařazených v kategorii P3-6. 
 
Celkový počet jednotek P3-6:    68 
Počet jednotek P3-6 ˄ P15-1:    13 
 

 
Pořady publicistického programového typu s ASM obsahem tvořily 19 % všech pořadů 

publicistického programového typu odvysílaných ve sledovaném období, hypotézu H15 tedy 

ZAMÍTÁME. 
  

19%

81%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem mezi pořady 

publicistického programového typu

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady publicistického programového typu s ASM obsahem

Ostatní pořady publicistického programového typu



 

144  

❖ H16: Pořady odvysílané v hlavním vysílacím času budou alespoň z 20 % tvořeny 

programy typu ASM. 
 

Při verifikaci hypotézy H16 využijeme proměnné P2 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategorii P2-1 a P15-1 na celkovém počtu 

jednotek zařazených v kategorii P2-1. 
 
Celkový počet jednotek P2-1:    34 
Počet jednotek P2-1 ˄ P15-1:    1 
 

 
Pořady s ASM obsahem tvořily 3 % všech pořadů odvysílaných v hlavním vysílacím času, 

hypotézu H16 tedy ZAMÍTÁME. 
  

3%

97%

Zastoupení pořadů s ASM obsahem mezi pořady

vysílanými v HVČ [ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady s ASM obsahem odvysílané v HVČ Ostatní pořady odvysílané v HVČ
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❖ H17: Alespoň 30 % pořadů kategorie ASM bude uvedeno v premiéře. 
 

Při verifikaci hypotézy H17 využijeme proměnné P7 a P15. Výsledek bude vyjádřen 

poměrem jednotek kódovaných současně v kategorii P7-1 a P15-1 na celkovém počtu 

jednotek zařazených v kategorii P15-1. 
 
Celkový počet jednotek P15-1:   16 
Počet jednotek P7-1 ˄ P15-1:    6 
 

 
Pořady s ASM obsahem uvedené v premiéře tvořily 37 % všech odvysílaných pořadů typu 

ASM, hypotézu H17 tedy PŘIJÍMÁME. 

37%

63%

Počet premiérově odvysílaných pořadů s ASM obsahem 

[ČT 1 - 14.-20. září 2020]

Pořady s ASM obsahem odvysílané v premiéře Ostatní pořady odvysílané v premiéře


