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Abstrakt 

V diplomové práci s názvem Programová diverzita českých celoplošných 

televizí v letech 1998 – 2006 se věnujeme normativnímu poţadavku společnosti na 

rozmanitost masových médií a přístupu samotných masových médií k tomuto 

poţadavku: rozlišujeme mediální diverzitu nastolenou trţním modelem médií a 

modelem veřejné sféry. Zároveň se pokoušíme o vyhledání poţadavků mediální 

diverzity v příslušných právních předpisech České republiky, respektive Evropské unie. 

Ve výzkumné části diplomové práce se zabýváme jednou z mnoha úrovní 

diverzity v prostředí masových médií, a to diverzitou televizních programových typů, 

kterými rozumíme televizní ţánry akceptované zainteresovanými skupinami: např. 

akademickou obcí, televizními stanicemi nebo publikem. Do naší analýzy zařazujeme 

celoplošné televizní stanice vysílající v letech 1998 aţ 2006 prostřednictvím pozemních 

vysílačů v analogovém kódu a zaměřující se na většinového diváka – ČT1, Prima 

televizi a televizi Nova. Pomocí indexů poměrné entropie a odlišnosti zkoumáme 

rozmanitost nabídky programových typů na vertikální úrovni (v rámci vybrané televizní 

stanice) i na horizontální úrovni (napříč sledovanými televizními stanicemi). Při uţití 

výše uvedených indexů vycházíme ze studií Heikkiho Hellmana. 

 

Abstract 

The present thesis entitled “Programme Diversity of Czech Nationwide 

Television Channels in the Years 1998 - 2006” focuses on the normative requirement of 

the society regarding the diversity of mass media, and the approach of mass media 

thereto: we distinguish between media diversity introduced in the market media model 

and the diversity presented as part of the public sphere media model. Furthermore, this 

thesis attempts to search for and determine the requirements regarding media diversity 

as laid down in the applicable legislation of the Czech Republic or the European Union. 



The research part of the thesis deals with one of the many levels of diversity in 

the mass media environment, particularly the diversity of television programme types, 

i.e. television genres accepted by the interest groups: academics, broadcasters or 

audiences etc. The present analysis includes nationwide TV stations providing analogue 

broadcasting via terrestrial transmitters in the years 1998 to 2006, focusing on majority 

audience - Czech TV1, Prima TV and TV Nova. By means of the Relative Entropy 

Index and the Deviation Index the diversity of the offered programme types is examined 

both on the vertical level (a single selected TV station) and on the horizontal level 

(across the monitored TV stations). The application of the above-mentioned indices is 

based on the studies by Dr. Heikki Hellman, a Finnish expert in communication studies. 
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Úvod 

V diplomové práci se zabýváme poţadavkem společnosti na rozmanitost a 

pestrost masových médií, tedy na diverzitu masových médií, přístupem samotných 

masových médií k poţadavku diverzity a jejím ukotvením v českých právních normách. 

V rámci analýzy se naše pozornost zaměřuje na diverzitu televizních programových 

typů. Soustředíme se na tři analogově vysílající celoplošné televizní kanály: první 

program České televize (ČT1), televizi Nova a Prima televizi. V tezích této diplomové 

práce jsme počítali ještě s druhým programem České televize, nakonec jsme ale 

přistoupili k výzkumu celoplošných televizních kanálů vysílajících pro většinového 

diváka. Tento postup osvětlujeme v podkapitole 5.2. Výzkumným obdobím jsou roky 

1998 – 2006, přičemţ kaţdý rok je v naší analýze zastoupen měsícem září. I tento 

postup osvětlujeme v podkapitole 5.2. Dodejme pouze, ţe při volbě časového období let 

1998 aţ 2006 jsme – při stanovení jeho začátku – brali zřetel na zrod elektronického 

měření televizní sledovanosti, které v České republice spojujeme s rokem 1997. 

Z výsledků těchto měření jsme mohli získat námi poţadované údaje. Při stanovení 

konce analyzovaného časového období jsme vycházeli z postupného přechodu ze 

zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, se 

kterým se začíná měnit český televizní trh. Právě roku 2006 začala Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání udělovat vysílací licence pro přechodné digitální multiplexy B a C 

(Dočkaly se jich např. televize Barrandov, televize Z1 nebo televize Óčko. Nejvyšší 

správní soud ale udělení celkem šesti digitálních licencí zrušil,
1
 čímţ vyhověl 

neúspěšným ţadatelům a zbrzdil proces digitalizace televizního vysílání v České 

republice.).
2
 Na tomto místě musíme zmínit absenci analýzy diverzity televizních 

programových typů v roce 1999, pro který nám televize Nova nebyla schopna zajistit 

poţadovaná data, týkající se přiřazení programového typu k danému televiznímu 

pořadu. V tezích diplomové práce jsme zároveň uvedli, ţe při zjišťování diverzity 

televizních programových typů budeme pracovat s ukazateli o sledovanosti televizního 

vysílání na určeném televizním kanálu (rating) a o podílu na trhu (share). Dodatečně 

jsme ovšem zjistili, ţe v matematických formulích, jeţ jsme si v tezích diplomové práce 

                                                 
1
 Vzniklou situaci na poli zemského digitálního televizního vysílání pomohly v dalších letech řešit 

takzvané kompenzační licence, pozn. autora. Více o nich v zákonu č. 304/2007 Sb. ze dne 1. listopadu 

2007, který upravuje přechod ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní 

vysílání. 
2
 Digizone.cz [online]. 2006 [cit. 2011-05-03]. Co digitalizaci přinesl a vzal rok 2006? . Dostupné z 

WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/co-digitalizaci-prinesl-a-vzal-rok-2006/>. 
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pro výpočet diverzity televizních programových typů stanovili, se bez těchto dat 

obejdeme. Pracujeme proto pouze s délkou (stopáţí) jednotlivých televizních pořadů a 

jejich kategorizací. 

Diverzitou televizních programových typů chápeme diverzitu televizních ţánrů, 

jimţ se podrobněji věnujeme v podkapitole 1.3. Jak ukáţeme, výsledky diverzity 

televizních programových typů mohou i přes své eventuální metodologické slabiny 

velmi dobře vypovídat o pestrosti televizního programu (televizního obsahu). V naší 

práci zkoumáme diverzitu televizních programových typů z hlediska jejich rozmanitosti 

na úrovni kaţdé jedné stanice (vertikální úroveň diverzity) a posléze na úrovni všech 

sledovaných stanic (horizontální úroveň diverzity). Zároveň analyzujeme diverzitu 

televizních programových typů z hlediska odlišností jednotlivých stanic (např. jak se 

v rozmanitosti programových typů odlišuje ČT1 od Prima televize). Výzkumnou 

metodou, kterou aplikujeme, jsou statisticko-matematické vzorce relativní entropie a 

odlišnosti (Relative Entropy Index, Dissimilarity Index), jejichţ původ, uţití i znění 

detailně vykládáme v podkapitole 5.1. 

Jaký volíme postup? Neţ přistoupíme k analýze diverzity televizních 

programových typů, vyloţíme teorii konceptu mediální diverzity. V první kapitole 

diverzitu v prostředí masových médií zařazujeme do normativních rámců chování médií 

a rozlišujeme tři její úrovně: diverzitu v rovině struktury mediálního systému, v rovině 

mediálního obsahu a v rovině mediálního publika. Tato diferenciace je nám následně 

nápomocna při specifikaci diverzity televizních programových typů. 

Druhá kapitola objasňuje pojetí diverzity v prostředí masových médií u zastánců 

trţního modelu médií a u zastánců modelu veřejné sféry. Současně tyto modely 

propojíme se svobodou médií – dalším normativním poţadavkem, který má blízko k 

mediální diverzitě. Vzájemná interakce těchto dvou modelů nás přivede ke komunikační 

politice – ve třetí kapitole nastíníme její historii a upozorníme na distinkce v jejím 

aplikování v Evropě a ve Spojených státech amerických. Dostaneme se tak ke 

konceptům veřejnoprávního a nekomerčního vysílání a k mediálním regulacím, jeţ 

ovlivňují mediální diverzitu. 

Poté zmapujeme český televizní trh po roce 1989: ve čtvrté kapitole popíšeme 

počátky duálního systému vysílání v České republice, právní předpisy podílející se na 

koexistenci vysilatele ze zákona a soukromých provozovatelů televizního vysílání a dále 

vlastnické struktury soukromých televizních společností. Těch televizních společností, 
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jeţ v páté kapitole zapojujeme do výzkumu diverzity programových typů. Cílem 

výzkumu je potvrdit, či vyvrátit následující hypotézy: 

 

1. Rozmanitost nabízených programových typů sledovaných celoplošných 

televizí se na horizontální úrovni během let 1998 – 2006 postupně 

sniţovala. 

2. Rozmanitost nabízených programových typů veřejnoprávní televize 

(ČT1) byla v letech 1998 – 2006 v průměru vyšší neţ diverzita 

programových typů nabízených Prima televizí a televizí Nova. 

3. Největší odlišnost v rozmanitosti nabízených programových typů 

nacházíme v letech 1998 – 2006 ve vysíláních veřejnoprávní televize 

(ČT1) a Prima televize (ČT1 zajišťovala v průměru nejrozmanitější 

nabídku programových typů, Prima televize nejniţší). 

 

K vyhodnocení hypotéz přistupujeme v Závěru diplomové práce. Součástí 

našeho badatelského záměru bude téţ vymezování pojmu diverzita v příslušných 

právních normách České republiky, o které se pokoušíme zejména v kapitolách 3 a 4. 

Při teoretickém vymezení konceptu mediální diverzity se opíráme zejména o 

studie autorů spjatých s tzv. amsterodamskou školou:
3
 Denise McQuaila, Jana van 

Cuilenburga a Richarda Van der Wurffa. Podkladem pro porovnávání mediální 

diverzity v trţním modelu a modelu veřejné sféry je pro nás publikace Davida Croteaua 

a Williama Hoynese The Business of Media: Corporate Media and the Public Interest; 

při vysvětlování konceptu veřejné sféry vycházíme i z klasické práce Jürgena 

Habermase Strukturální přeměna veřejnosti a z textu Média a modernita britského 

sociologa Johna Brookshire Thompsona. 

Nahlíţení na regulace médií s vysílaným signálem v Evropě a ve Spojených 

státech amerických činíme za podpory textů americké socioloţky Laurie Ouellette, 

jejího krajana Philipa Michaela Napoliho a britských médiologů Justina Lewise a 

Richarda Collinse. Ve chvíli, kdy obecný pohled na mediální regulace (ať uţ v Evropě, 

nebo ve Spojených státech amerických) nahrazujeme vhledem do české mediální 

krajiny, ve které se primárně zajímáme o televizní vysílání, vyuţíváme dílčích 

internetových příspěvků a jedné rozsáhlejší tištěné kompilace českého mediálního 

                                                 
3
 The Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). 
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analytika Milana Šmída. Jedná se především o publikaci Média, internet, TV Nova a já 

a sborníkový příspěvek nazvaný Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu. 

Teoretickou i praktickou část o diverzitě televizních programových typů 

vztahujeme k severské literatuře, konkrétně ke studiím finského odborníka na 

komunikační studia Heikkiho Hellmana. Údaje o jednotlivých televizních pořadech, 

jejich zastoupení v programech a zařazení do programových typů nám ochotně poskytli 

zástupci sledovaných televizí: za Českou televizi vedoucí analytička databáze programu 

Mgr. Hana Langerová, za televizi Nova specialista výzkumu Bc. Kateřina Čutíková a za 

Prima televizi analytička výzkumu a programu Libuše Loukotková. Tyto údaje jsme 

zařadili do Příloh č. 1, 2 a 3. 
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1. Koncept diverzity 

Úvod do kapitoly 

 

Cílem první kapitoly je zasadit diverzitu v prostředí masových médií do sféry 

normativních teorií médií a konceptů masové společnosti a liberálního demokratického 

státu. Následně rozdělujeme úrovně diverzity podle komunikačního toku modelu 

transmisivní komunikace: zmiňujeme tak diverzitu v úrovních mediálního systému, 

mediálních obsahů a mediálního publika.
4
 Na základě tohoto členění pak v závěru 

kapitoly přistupujeme k diverzitě televizních programových typů, která je klíčová pro 

hlavní výzkumnou část naší práce. 

1.1. Teoretické ukotvení principu diverzity 

 

Začněme konstatováním, ţe pojem diverzita – různost, rozmanitost, pestrost –

 patří mezi normativní poţadavky, které společnost vztahuje k chování médií (Reifová a 

kol. 2004: 49). Takové tvrzení má tu výhodu, ţe hned na úvod vymezuje nejširší 

teoretickou jednotku, v níţ se při zpracování teoretického zakotvení principu diverzity 

budeme pohybovat – jde o normativní rámce chování médií. Tato teorie jasně nastoluje 

vztahy mezi médii a společností – určuje, jak by média měla fungovat, co od nich 

společnost očekává. „Normativní teorie pojednává o tom, co je ţádoucí ve vztahu mezi 

strukturou médií a jejich chováním.“ (McQuail 2007: 147). Do struktury zahrnujeme 

témata typu “svoboda médií vs. stát“
5
 nebo pluralita nezávislých kanálů. Chováním 

médií chápejme způsob vyrovnávání se médií s jim uloţenými nebo jimi zvolenými 

úlohami (McQuail 2007: 147). Jak ukáţeme v příští kapitole, diverzita médií má velmi 

blízko právě ke svobodě médií. „Svoboda komunikace má duální charakter: má nabízet 

širokou škálu názorů a současně reagovat na širokou škálu poţadavků a potřeb.“ 

(McQuail 2007: 167). V kapitole 2 se ale zároveň přesvědčíme, ţe vnímání svobody 

médií a jejího ohroţování prošlo zásadní proměnou. 

Původ diverzity médií hledejme ještě v sociálních teoriích: v teorii masové 

společnosti a v teorii liberálního demokratického státu (McQuail, van Cuilenburg 1983: 

146). Pro pochopení těchto vazeb je nutné připomenout, ţe teorie masové společnosti se 

                                                 
4
 Mediální publikum je soubor jedinců uţívajících média. A to buď nepřetrţitě, anebo příleţitostně 

(Reifová a kol. 2004: 197).  
5
 Normativní teorie médií fakticky popisují vztah médií a politiky (Jirák, Köpplová 2009: 118). Tento 

vztah rozebíráme v kapitole 3. 
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začala vyvíjet koncem devatenáctého století, kdy se tradiční (stabilní) společnost 

transformovala do sloţitějšího, sociálně izolovaného prostředí, v němţ narůstá různost, 

individualita, odloučení a psychologická izolace člověka (Ball-Rokeach, DeFleur 1996: 

170). Příčinou těchto změn jsou modernizační procesy – industrializace, urbanizace, 

alfabetizace, byrokratizace, nacionalizace, demokratizace politického ţivota, 

sekularizace a medializace (Jirák, Köpplová 2009: 97-98). 

Právě medializace, unikátní sociální změna, rozšířila komunikační média a 

zintenzivnila jejich význam v ţivotě lidí (Jirák, Köpplová 2009: 95).
6
 Masová média

7
 ze 

své podstaty zesilovala masovost společnosti, a to zejména tím, ţe svou pozornost 

zaměřovala na velkoměstské dění, zastiňovala lokální kulturní vazby a oslabovala 

institucionální fungování rodin, komunit, společenských skupin nebo tříd. 

Akceptujeme-li tento pohled, lze diverzitu chápat jako ochranu před univerzalistickými 

a centralistickými tendencemi masových médií (McQuail, van Cuilenburg 1983: 146). 

Na druhou stranu, existuje alternativní pojetí role masových médií, jeţ říká, ţe 

jejich vzestup a rozšíření stály za potlačením represivní kontroly, ať uţ ze strany 

místních komunit, náboţenství, nebo politické moci. Média nabídla alternativní kulturní 

formy, výběrovou škálu, novost a fragmentaci sociálních vazeb (McQuail, van 

Cuilenburg 1983: 146). 

                                                 
6
 Podstatou medializace je přeměna moderních průmyslových společností do společností informačních – 

tzn., ţe mediální komunikace se stává pilířem rozvinutých zemí a jejich ekonomik (Jirák, Köpplová 2009: 

95). 
7
 Pod pojmem masová média chápeme v současné době nejenom periodický tisk, ale také rozhlasové a 

televizní vysílání a internetová sdělení, jeţ jsou veřejně dostupná. Masová média jsou přístupná 

neomezenému mnoţství příjemců, kterým kontinuálně poskytují uţitečné univerzální obsahy a na kterých 

jsou existenčně závislá (důvody mohou být politické nebo např. ekonomické) (Jirák, Köpplová 2009: 21). 

Thompson uvádí pět charakteristických rysů masové komunikace, přičemţ pracuje s pojmem symbolické 

sdělení, které povaţuje za hybatele symbolické (kulturní) moci (Thompson 2004: 20). Masová 

komunikace se vyznačuje tím, ţe: 

1) Obsahy masové komunikace se šíří prostřednictvím technických a institucionálních prostředků. 

2) Symbolická sdělení podléhají komodifikaci – zhodnocování, a to ve dvojí rovině: v rovině 

symbolického zhodnocení („To je hodnota, kterou objekty mají díky tomu, ţe si jich jedinci 

nějakým způsobem a do nějaké míry povaţují – ţe je oceňují nebo jimi pohrdají, oslavují je nebo 

zatracují.“ (Thompson 2004: 28)), anebo v rovině ekonomického zhodnocení (to má za následek 

obchodování s mediálními obsahy na trhu a přeměnu symbolických sdělení na komodity). 

3) Odděluje kontext produkce od kontextu příjmu, tok informací je zpravidla jednosměrný. 

„Symbolické zboţí se vyrábí v jednom kontextu či v určitém souboru kontextů (tedy 

v institucích, z nichţ se skládá mediální průmysl) a je přenášeno k příjemcům umístěným ve 

vzdálených, odlišných a rozmanitých kontextech (jako jsou různé domácnosti).“ (Thompson 

2004:29) 

4) Symbolická sdělení jsou dostupná v čase a prostoru. 

5) Symbolická sdělení masové komunikace cirkulují ve veřejnosti. 

(Thompson 2004: 28-31) 

Tam, kde nebude uvedeno jinak, budeme mít pod pojmem média na mysli masová média. 
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Jak uţ jsme naznačili, diverzita vychází také z konceptu liberálního 

demokratického státu. S ním úzce souvisí politický pluralismus, jehoţ filosofické 

kořeny sahají do 19. století. Obecně lze pluralismus charakterizovat jako „konstruktivní 

odkaz na nějaké politické formy, které vystupují proti etatizmu nebo absolutismu – 

způsobům vládnutí typickým například pro Německé císařství“ (McQuail 1992:141). 

Pluralistické uspořádání společnosti, v němţ o moc soutěţí různé zájmové skupiny, 

mělo znemoţnit koncentraci moci a zajistit systém brzd a protiváh,
8
 tak jak ho  

zajišťoval americký federalismus. Přesto levicoví kritici upozorňovali na 

zdiskreditování ideologie politického pluralismu, především kvůli snaze pluralistické 

politiky omezit vzestup kapitalistické třídy, případně kvůli snaze postarat se o vzestup 

třídy pracující (McQuail 1992: 141). 

1.2. Diverzita v prostředí masových médií 

 

Princip diverzity můţeme vysledovat v mnoha rozličných vědních oborech: 

uplatňuje se například v psychologii, lingvistice, ekologii, sociologii a v neposlední řadě 

v mediálních a komunikačních studiích. V tomto oboru se výzkum soustředí především 

na diverzitu televizních programů, názorového vyváţení a mediálních obsahů, 

dostupných jejich konzumentům (Dimmick, McDonald 2003: 62).
9
 Přesnější formulaci 

diverzity v prostředí masových médií nabízí ve své studii van Cuilenburg: „Mediální 

diverzita se týká mediální produkce: jedná se o heterogenitu mediálních obsahů 

z hlediska jednoho či více specifik.
 10

 Například diverzita zpravodajství v médiích můţe 

být posuzována z pohledů zpravodajských kategorií, politických názorů, 

zpravodajských ţánrů, kulturních rozdílů atd.“ (van Cuilenburg 1999: 181). Média mají 

podporovat inovativní a rozmanité obsahy a jejich prostřednictvím vyuţívat participace 

občanů. I za cenu toho, ţe nepůjde o obsahy populární. Jen tak je moţné naplnit 

podstatu diverzity v masových médiích (McCann 2008: 8). 

                                                 
8
 Jedná se o systém vyvaţování mocí (výkonná, zákonodárná, soudní) ve Spojených státech amerických 

(USA). Jednotlivé moci jsou sice autonomní, ale přesto zčásti propojeny. Např. prezident USA, 

reprezentující moc výkonnou, potřebuje při schvalování rozpočtu souhlas moci zákonodárné (Kongres). K 

zákonům přijatým Kongresem musí naopak prezident připojit svůj podpis – tím je fakticky schvaluje 

(Říchová 2002: 74). 
9
 McDonald s Dimmickem dále poukazují, ţe antonymem diverzity je v mnoha vědních oborech 

koncentrace. 
10

 Van Cuilenburg v další části textu podotýká, ţe koncept diverzity v masových médiích se nemusí 

omezovat pouze na diverzitu mediálních obsahů – koncept diverzity se uplatňuje např. také při výzkumu 

mediálních trhů. Víc o tom v podkapitole 1.2.1.1. 
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Denis McQuail upozorňuje, ţe „diverzitě v prostředí masových médií je 

přisuzován status samozřejmosti,
11

 tedy široce vymezený princip, na základě kterého 

mohou být uplatňovány poţadavky v médiích opomíjených minoritních skupin, 

moţnost výběru ze strany konzumentů médií nebo úkony bránící monopolizaci 

mediálního trhu.“ (McQuail 1992: 142). Právě proto je diverzita v masových médiích 

často definována jako hodnota (kvalitativní prvek).
12

 

S diverzitou v prostředí masových médií pracuje ovšem kaţdý mediální systém
13

 

jiným způsobem. O diverzitu totiţ zároveň usilují ti, kdo „poţadují ochranu ideologické 

nebo kulturní identity existujících komunikačních kanálů, ti, kdo prosazují neomezenou 

svobodu trhu, ti, kdo zastávají veřejnou intervenci při rozšiřování komunikačních 

kanálů nebo při omezování komercializace, ale také ti, kdo v rámci politického 

lokalismu a separatismu volají po lokálních médiích.“ (McQuail, van Cuilenburg 1983: 

147). Jinými slovy – na diverzitu se odvolávají zastánci větší regulace médií i zastánci 

jejich větší svobody. 

McQuail s van Cuilenburgem tvrdí, ţe diverzita je relativním konceptem 

(McQuail, van Cuilenburg 1983: 147-148). Slovem “relativní“ chápeme „hodnocený 

vzhledem k něčemu, poměrný, vztaţný, závislý nebo podmíněný.“ (Kraus a kol. 2005: 

691). V prostředí masových médií můţe jít o vztaţnost nějaké úrovně diverzity mezi 

jednotlivými masovými médii (např. diverzita televizních programových typů – pozn. 

autora), nebo o vztaţnost nějaké úrovně diverzity mezi masovými médii a sociálním 

prostředím, v němţ tato média působí. Z tohoto sociálního prostředí jsou přejímány 

konkrétní vlastnosti, jejichţ výběr je buď arbitrární, anebo je ovlivněn tím, co daná 

společnost povaţuje za důleţité. Nejčastěji se jedná o: 

 

a) politickou příslušnost (např. politické spektrum většiny liberálních demokracií 

ohraničuje pravice a levice, stejně tak uvaţujeme o politickém spektru médií – 

pravicová, levicová), 

                                                 
11

 Status samozřejmosti je pojem, kterým autor přeloţil anglický originál: the status of an end in itself for 

mass media. 
12

 McQuail a van Cuilenburg připomínají, ţe nahlíţení na diverzitu jako na hodnotu bylo často 

podněcováno existencí ekonomických, sociálních a politických subjektů, jeţ svými aktivitami diverzitu 

v médiích narušovaly (koncentrace mediálního vlastnictví, regulace médií, vnitřní organizace médií 

vedoucí ke standardizaci a stereotypizaci) (McQuail, van Cuilenburg 1983: 147). 
13

 Např. Hallin a Mancini rozlišují tři modely mediálních systémů: liberální (panuje např. v Británii nebo 

v USA), demokraticko-korporativistický (jeho místo je především v severských státech Evropy) a model 

polarizovaného pluralismu (převládá v jiţních státech Evropy). Při porovnávání mediálních systémů se 

zaměřují na vývoj mediálních trhů, politický paralelismus, vývoj novinářského profesionalismu a zásahy 

státu do mediálního systému (Hallin, Mancini 2008: 39-49). 
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b) místní příslušnost (diverzita masových médií v závislosti na určitém regionu: Jak 

celostátní média reflektují ve svých obsazích jednotlivé regiony? Disponují 

jednotlivé regiony svými vlastními médii? atd.), 

c) náboţenskou příslušnost, 

d) etnickou a jazykovou příslušnost. 

(McQuail, van Cuilenburg  1983: 147-148) 

 

1.2.1. Diferenciace diverzity v prostředí masových médií 

 

Předcházející část práce naznačila, ţe diverzita v prostředí masových médií je 

multidimenzionálním konceptem. McQuail uvádí, ţe masová média přispívají 

k diverzitě: 

 

1) odráţením společenských rozdílů, 

2) poskytováním prostoru rozdílným názorům a stanoviskům, 

3) širokou paletou výběrové škály. 

(McQuail  1992: 144) 

 

Zdali tyto poţadavky jsou (anebo nejsou) v médiích naplňovány, lze analyzovat 

pomocí některého z elementů sociálního systému (náboţenská příslušnost, geografická 

příslušnost atd.). McQuail ovšem přichází s další moţností analýzy, která stojí na 

modelu lineární komunikace.
14

 Diverzita v masových médiích tak můţe být zjišťována 

v rovinách: 

 

1) struktury mediálního systému, 

2) mediálních obsahů, 

3) mediálního publika. 

(McQuail 1992: 155; Hellman 2001: 183) 

 

                                                 
14

 Lineární (přenosový) model komunikace popisuje schéma komunikačního toku od odesílatele 

k příjemci. H.D. Lasswell zformuloval základní otázky pro tento popis: Kdo říká co, komu, jakým 

kanálem a s jakými účinky (Reifová a kol. 2004: 149-150). 
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1.2.1.1. Diverzita  v prostředí masových médií v rovině struktury 

mediálního systému 

 

V našem pojetí zařazujeme do struktury mediálního systému makro, střední a 

mikro oblast výzkumu diverzity a s nimi související koncepty externí a interní diverzity. 

Neopomíjíme ani diverzitu mediálních produktů.
15

 

1.2.1.1.1. Makro, střední a mikro oblast výzkumu diverzity v prostředí 

masových médií v rovině struktury mediálního systému 

 

Neţ vůbec přistoupíme ke zkoumání diverzity v prostředí masových médií, 

musíme určit šířku výzkumu v mediálním systému. Nejširší je makro oblast, která 

zahrnuje celý mediální systém sociálního systému, bez ohledu na rozdíly v organizaci 

médií či v samotných mediálních produktech. Střední oblast spojujeme s určitými 

sektory v mediálním systému – sektory, které lze třídit podle různých kritérií, např. 

podle komunikačního média, v němţ mediální produkt
16

 nacházíme: můţeme se tak 

věnovat např. výzkumu diverzity v periodickém tisku a televizních programech zároveň. 

Zbývá oblast mikro, která se zaměřuje na konkrétní mediální produkt, např. na zvolenou 

televizní stanici. (McQuail, van Cuilenburg 1983: 151) 

1.2.1.1.2. Interní a externí diverzita v masových médiích 

 

V rovině struktury mediálního systému je zároveň nutné brát zřetel na diverzity 

interní a externí, které navazují na popsané oblasti makro, střední a mikro. Následující 

řádky ukazují, ţe interní diverzita úzce souvisí s mikro oblastí, zatímco externí s oblastí 

střední. 

Koncept interní diverzity přichází v úvahu ve chvíli, kdy potřebujeme zkoumat 

stejné mediální produkty ve vybraném mediálním systému, např. zpravodajství TV 

Nova na základě (uţ představených) politických či sociálně-kulturních parametrů. To 

samé je pochopitelně moţné učinit u zpravodajských pořadů jiných televizí a následně 

provést komparaci. Koncept externí diverzity naproti tomu vychází z  odlišných 

mediálních produktů v daném mediálním systému. Stejně jako u konceptu interní 

                                                 
15

 Za mediální produkt v tomto případě budeme brát větší a sloţitěji strukturované celky – novinové 

tituly, televizní či rozhlasové vysílání atd. 
16

 Zde můţeme mediálním produktem chápat menší celky – např. konkrétní novinová zpráva. 
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diverzity je moţné tento výzkum provádět s ohledem na politické či sociálně-kulturní 

parametry (McQuail, van Cuilenburg 1983: 151-152). 

Zatímco koncept interní diverzity počítá s heterogenním publikem, koncept 

externí diverzity s homogenním. Zároveň s konceptem externí diverzity spojujeme 

vysokou míru diferencovanosti mediálních produktů – kaţdá etnická skupina má svůj 

vlastní mediální produkt. Přestoţe v praxi mediální systémy takto vymezené nenajdeme, 

McQuail upozorňuje, ţe obecnou myšlenku externí diverzity bylo moţné spatřit 

například ve společnostech se silně rozvinutým stranickým tiskem (severské země 

s demokraticko-korporativistickým modelem mediálního systému), případně ve 

společnostech kulturně či jazykově rozdělených. Obecnou myšlenku interní diverzity 

lze vysledovat v mediálních systémech s nízkým počtem vysokonákladových 

(respektive vysoce sledovaných) mediálních produktů, soutěţících o totéţ publikum (viz 

kapitola 2) (McQuail 1992: 145-147). 

Koncept interní diverzity dávají McQuail a van Cuilenburg do souvislosti 

s konsenzualismem, koncept diverzity externí s konfliktualismem.
17

 Zdůrazňují také, ţe 

výběr jednoho z konceptů má obrovskou důleţitost pro výzkum: Volbou interní 

diverzity se soustředíme na obecnější mechanismus fungování médií spíše neţ na 

sledování výskytu politických alternativ v nich (tak jako by tomu bylo v případě volby 

externí diverzity) (McQuail, van Cuilenburg 1983: 151-152). 

1.2.1.1.3. Diverzita mediálních produktů 

 

Novinové tituly, televizní a rozhlasové stanice, kabelové sítě atd. Teorie říká, ţe 

čím více odlišných a nezávislých mediálních produktů v mediálním systému, tím větší 

diverzita a tím lépe pro příjemce médií.
18

 Znamená to pro ně větší moţnost výběru, coţ 

je jeden z důleţitých předpokladů politického pluralismu. Zabýváme-li se výzkumem 

diverzity mediálních produktů, pohybujeme se vlastně ve střední oblasti výzkumu 

diverzity v prostředí masových médií. Diverzita v tomto prostoru se úměrně zvětšuje s 

počtem mediálních produktů a stupněm jejich diferencovanosti (McQuail 1992: 156; 

Hellman 2001: 183-184; McQuail, van Cuilenburg 1983: 150). Kritéria pro hodnocení 

                                                 
17

 Konsenzualismus a konfliktualismus popisuje Slovník mediální komunikace jako teoretické 

sociologické koncepce, stojící vůči sobě v opozici. Konsenzualistické teorie nahlíţejí na společnost jako 

na „stabilní soubor koordinovaných elementů (např. mediální systém či subsystém jako součást 

přispívající ke stabilitě celého sociálního systému).“ (Reifová a kol. 2004: 105).  Konfliktualistické teorie 

„zdůrazňují význam a roli konfliktu v sociálním vývoji.“ (Reifová a kol. 2004: 105). 
18

 Tuto teorii rozvádíme zejména v kapitole 2. 
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diferencovanosti mediálních produktů (tzn. vzájemné odlišnosti) mohou být např. 

následující: 

 

a) vlastnictví médií (média soukromá, státní, veřejné sluţby), 

b) typ mediálního produktu (tištěná média, média s vysílaným signálem), 

c) ţánrový formát mediálního produktu (zpravodajský, dokumentární, 

plnoformátový). 

 

(McQuail 1992: 156) 

1.2.1.2. Diverzita v prostředí masových médií v rovině obsahu 

 

V rovině mediálního obsahu existuje na diverzitu dvojí náhled: Buď si všímáme 

obsahu jednoho mediálního produktu a diverzitu měříme podle počtu kategorií, jeţ si 

vymezíme – např. zpravodajství, reklamy, sport, anebo upíráme pozornost na diverzitu 

obsahu mediálního produktu v závislosti na sociálním prostředí. V prvním případě se 

následně rozhodujeme mezi vertikální a horizontální diverzitou, v tom druhém mezi 

diverzitou přístupu a diverzitou reprezentace (McQuail 1992: 157). 

1.2.1.2.1 Vertikální a horizontální časový rozměr diverzity v prostředí masových 

médií v rovině obsahu 

 

McQuail si všímá, ţe není mnoho literatury k této rovině diverzity, která se váţe 

především k mediálnímu systému USA (liberální model – viz podkapitola 3.2.2.), kde 

moţnost volby ze strany příjemců médií (hlavně vysílacích) stojí v popředí 

veřejnoprávních i komerčních mediálních institucí (McQuail 1992: 178). Většina autorů 

proto při charakteristice konceptů horizontální a vertikální diverzity cituje amerického 

výzkumníka Barryho R. Litmana, který se opírá o televizní programové typy (viz 

podkapitola 1.3. a kapitola 5.). 

Vertikální diverzitou chápeme zjišťování počtu různých programových typů 

v rámci jedné televizní stanice (případně v rámci několika televizních stanic), a to 

během celé doby trvání vybraného časového úseku (jeden večer, týden, měsíc atd.). 

Vertikální diverzita nám ovšem nic neříká o rozmanitosti programových typů v nějaký 

předem určený čas. Hypotetický příklad Barryho R. Litmana: „Předpokládejme, ţe 

kaţdá ze zkoumaných televizních stanic se ve svém programu rozhodne svým divákům 
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nabídnout nový dokumentární pořad (takové rozhodnutí by zvýšilo vertikální diverzitu 

kaţdé ze zkoumaných televizních stanic). Tyto nové dokumentární pořady budou ovšem 

vysílány ve stejný čas – tzn. proti sobě. Pro diváka z toho vyplývá, ţe v tento čas můţe 

sledovat pouze dokumentární pořady, čímţ se fakticky sníţí jeho moţnost volby, 

přestoţe vertikální diverzita televizních stanic vzroste.“ (Litman 1979: 402-403). Je tedy 

vhodné počítat i s konceptem horizontální diverzity: Barry R. Litman ji pro svůj 

výzkum vytyčil jako počet programových typů dostupných divákovi během kaţdých 

třiceti minut v televizním programu (Litman 1979: 403-404). 

1.2.1.2.2. Diverzita reprezentace, diverzita přístupu 

 

Diverzita v obsazích masových médií je také zkoumána ve vztahu k nějakému 

sociálnímu prostředí, v němţ masová média působí. S ohledem na tuto souvztaţnost 

rozlišujeme mezi diverzitou reprezentace a diverzitou přístupu.
19

 Hovoříme-li o 

diverzitě reprezentace, hovoříme o proporcionální reflexi právě se objevujících 

společenských názorů a přístupů v obsazích mediálních produktů., tzn., ţe média např. 

rovnoměrně reflektují diferenciace politické, kulturní nebo náboţenské. Hovoříme-li o 

diverzitě přístupu, máme na mysli otevřenost (moţnost přístupu), kterou média 

rovnoměrně poskytují všem poznatelným společenským skupinám, proudům a postojům 

(van Cuilenburg 1999: 190) (McQuail, van Cuilenburg 1983: 152). 

Poměr mezi diverzitou v rovině reprezentace a diverzitou v rovině přístupu je 

dialektický.
20

 V momentě, kdy média proporcionálně reflektují aktuální společenské 

hodnoty a přístupy, nemohou zároveň v tentýţ čas zajistit širokou přístupnost 

minoritním postojům a názorům. A platí to i obráceně: Ve chvíli, kdy média zajistí, ţe 

kaţdý společenský názor bude moci být slyšen, viděn nebo čten, nefunguje diverzita 

v rovině reprezentace (van Cuilenburg 1999: 191-192) (viz podkapitola 2.2.2.). 

Nevýhodou diverzity v masových médiích v rovině reprezentace je její 

konzervatismus, který se projevuje reflektováním konvenčních a mainstreamových
21

 

témat. Proto se v  právních normách týkajících se médií setkáváme se snahou o 

vyváţení obou rovin diverzit: Diverzita v rovině přístupu můţe pomoci odklonit 

                                                 
19

 McQuail řadí diverzitu přístupu a diverzitu reprezentace pod princip rovnosti médií. Čím rozmanitější 

nabídka, tím větší rovnost (McQuail 1992: 170). 
20

 Dialektický ve smyslu protichůdný – pozn. autora. 
21

 Mainstreamem nazýváme zestejňování hodnot a názorů na straně příjemců, které nastává po 

soustavném zachycování homogenizovaných sdělení (Reifová a kol. 2004: 126). 
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diverzitu v rovině reprezentace od směřování ke zmiňovanému mainstreamingu (van 

Cuilenburg 1999: 192). 

1.2.1.3. Diverzita v prostředí masových médií v rovině mediálního 

publika 

 

Stejně jako u ostatních rovin diverzity v prostředí masových médií, také 

diverzita v rovině mediálního publika
22

 je měřena s odkazem na parametry sociálního 

systému. Zároveň ji lze zjišťovat na podkladech obsahu mediálních produktů. Z toho 

vyplývají následující moţnosti: studium diverzity mediálního publika podle kritérií 

bydliště, vzdělání, pohlaví, věku, politických preferencí atd, anebo studium mediálního 

publika podle obsahu, který v mediálních produktech preferuje. McQuail nabízí příklad 

výzkumu – rozbor mediálního publika na základě jeho politické náklonnosti: je 

zkoumané mediální publikum ve svých názorech homogenní (sdílí stejné politické 

hodnoty), anebo není? Koreluje politické zabarvení obsahů mediálního produktu 

s voličskými tendencemi mediálního publika? Např. výzkum prováděný v 70. letech 20. 

století v Nizozemí ukázal, ţe tamní čtenáři novin si pravidelně vybírají tisk, který svým 

obsahem odpovídá jejich politickým postojům (82 procent čtenářů křesťansko-

demokratického listu Trow se hlásilo k voličům křesťansko-demokratické strany) 

(McQuail 1992: 167-168). 

Heterogenita mediálního publika nemusí souviset jen se stranickou loajalitou. 

V multikulturních společnostech, kupříkladu v Kanadě, nalezneme mediální publikum 

rozloţené dle náboţenského vyznání, etnické a jazykové skupiny. McQuail uvaţuje, ţe 

na takové rozloţení můţe být nahlíţeno jako na podporu jednotlivých skupin 

mediálního publika. Naopak výhodu homogenního mediálního publika spatřuje ve 

schopnosti lepšího vzájemného porozumění a dialogu mezi nestejnými skupinami a 

kulturami (McQuail 1992: 168-169). 

1.3. Diverzita televizních programových typů 

 

V úvodu podkapitoly 1.2.1. jsme zmínili, ţe masová média přispívají k diverzitě 

zaznamenáváním společenských rozdílů, informováním o rozdílných názorech a 

stanoviscích a nabídkou výběrové škály. Dále jsme řekli, ţe diverzita v masových 

médiích můţe být zjišťována ve třech rovinách odvolávajících se na model transmisivní 

                                                 
22

 Mediální publikum ve smyslu soubor uţivatelů média (Jirák, Köpplová 2009: 187). 
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komunikace. Jedná se o roviny struktury mediálního systému, mediálních obsahů a 

mediálního publika. Do tohoto teoretického rámce, rozvedeného v předchozích 

podkapitolách, nyní umístíme diverzitu televizních programových typů, ke které se 

vztahuje závěrečný hlavní výzkum. 

Při rozboru diverzity televizních programových typů se pohybujeme v rovině 

mediálních obsahů, a to se zájmem o výběrovou škálu, jiţ televize poskytují.
23

 Z toho 

vyplývá, ţe do centra našeho zájmu nepatří struktura mediálního systému ani mediální 

publikum.
24

 V závěrečném hlavním výzkumu se nesoustředíme na diverzitu přístupu ani 

na diverzitu reprezentace, ale pouze na moţnost výběru. Pod programovým typem 

rozumějme televizní ţánr, který je akceptován mnoha zainteresovanými skupinami: 

např. akademickou obcí při zpracovávání výzkumných projektů (takovým výzkumným 

projektem můţe být právě výzkumná část této práce, tzn. diverzita programových typů), 

samotnými televizními stanicemi (např. při určování tematického zaměření stanice – 

“filmová televize“, televize vysílající kreslené pohádky, dokumentární televize atd.), 

publikem, které nechává vstupovat televizní ţánry do kaţdodenní konverzace, vytváří 

“fanouškovské“ webové stránky, fan cluby apod., a také třeba půjčovnami seriálových a 

filmových nosičů nebo časopiseckými programovými průvodci televizí (Mittell 2004: 

171). 

Není snadné určit, co přesně televizní ţánr vymezuje. Jak poznamenává Mittell: 

„některé jsou stanovovány výpravou (westerny), některé akčními postupy (kriminální 

pořady), některé účinkem na publikum (komedie) a některé narativitou (náboţenské 

pořady, pořady o záhadách).“ (Mittell 2004: 173). Mittell zdůrazňuje, ţe ţánry 

nevyvstávají pouze z jednoho mediálního textu,
25

 ale z intertextuálních vztahů, které 

následně vyústí ve společnou ţánrovou kategorii. „Texty nemohou působit pouze 

vzájemně mezi sebou; spojují se jedině na základě kulturních zvyků, jakými jsou 

produkce a recepce. Publikum spojuje programy neustále ("tato show je klonem této 

                                                 
23

 Moţnost volby se dá samozřejmě zjišťovat také v rovině struktury mediálního systému – tady se ovšem 

moţnost volby vztahuje k počtu různých druhů televizních stanic (stanic různého tematického zaměření). 

V rovině obsahu se moţnost volby pojí s programovými typy (Hellman 2001: 183-184). 
24

 Jsme si ovšem plně vědomi faktu, ţe diverzitu struktury mediálního systému nelze zcela oddělit od 

diverzity mediálních obsahů. 
25

 Text je jakýkoli komunikát, který vznikl za pomoci znaků (můţeme mluvit např. o textu 

archeologickém nebo o textu hudebním). Mediální text bere v potaz aktivitu příjemce. Tato skutečnost 

vychází z rituálového (kulturálního) modelu komunikace, který pohlíţí na komunikaci jako na „sdílení 

symbolů, hodnot, proţitků a kulturních definic.“ Tím se liší od lineárního modelu komunikace 

pojímajícího komunikaci jako přenos sdělení od komunikátora k adresátovi (Reifová a kol. 2004: 154; 

286). S kulturálním modelem komunikace je spojována tzv. Birminghamská škola, o které se blíţe 

zmiňujeme v podkapitole 3.3.2. 
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show“), podobně jednají také televizní pracovníci (“představ si propojení seriálu Přátelé 

se seriálem Akta-X“). Ke spojování textů nedochází bez této kulturní aktivity. (…) 

Ţánry nejsou součástí textu; ţánry jsou konstituovány procesy označovanými některými 

mediálními odborníky jako externí prvky, jakými jsou zkušenosti televizního průmyslu 

a zkušenosti publika.“ (Mittell 2004: 173). 

S diverzitou programových typů je třeba počítat jako s „platným výkladem 

televizní diverzity, bez ohledu na to, ţe tento přístup nemůţe obsáhnout důleţité 

vývojové tendence v televizním vysílání, jako např. tabloidizaci zpravodajských 

pořadů.“ (van der Wurff 2004: 217). Podle Hellmana existuje mnoho studií, které 

pracují s programovými typy coby plnohodnotnými ukazateli televizní diverzity. Tyto 

studie předpokládají, ţe „kaţdý televizní program můţe být zařazen do nějaké předem 

určené kategorie – všechny televizní programy takto zařazené jsou pak rovnoprávnými 

(vzájemně nahraditelnými) zástupci dané kategorie (daného typu). Čím větší ţánrová 

rozmanitost a čím rovnoměrnější televizní produkce napříč spektrem vytyčených 

programových kategorií, tím lepší diverzita poskytnutá divákovi.“ (Hellman 2001: 184). 

Systém klasifikace programových typů je dobře propracován a rozvinut a ve výzkumu 

televizní diverzity ho vyuţívají obce akademické i profesní. Umoţňuje jim totiţ 

relativně snadné zjišťování diverzity televizí během delšího časového úseku, coţ oproti 

výzkumu ostatních typů diverzity představuje nespornou výhodu (van der Wurff 2004: 

217). 

Klasifikace programových typů má ovšem i svá úskalí. Tím nejzřetelnějším je 

právě předpoklad, ţe všechny programy v určité kategorii jsou vzájemně nahraditelné. 

Samotné přidělování programů do nastolených typů, jakoţ i samotné nastolování typů, 

působí jistá omezení ve výzkumu televizní diverzity (McQuail 1992: 179 – 180). Na 

tato omezení upozorňují Greenberg a Barnett, kdyţ říkají, ţe „můţeme specifikovat 

programové typy, máme-li důvod domnívat se, ţe rozdíly v programech v nich 

obsaţených – rozdíly v kvalitě provedení, v obsahu reklamy, stopáţi, autorství, 

v uměleckém ztvárnění, (…) nepřispívají k diverzitě.“ (Barnett, Greenberg 1971) (cit. 

dle McQuail 1992: 177). To, jak dodává McQuail, je vţdy těţké prokazovat (McQuail 

1992: 177). 

Přes všeobecnou akceptaci diverzity programových typů bychom tak neměli 

opomíjet její metodologické limitace. Podrobněji o měření diverzity programových typů 

pojednává kapitola 5. 



19 

 

Závěr kapitoly 

 

V teoretickém zakotvení principu diverzity jsme poukázali na několik rovin 

diverzity v masových médiích (viz tabulka 1) a upozornili na normativní poţadavky, 

které se k ní vztahují. McQuail je shrnuje do následujících čtyř bodů: 

 

- média by měla poskytnout přístup rozmanitým společenským menšinám, 

- média by měla nabízet publiku adekvátní obsahový výběr a ţánrovou pestrost, 

- média by měla fungovat jako prostor pro střetávání rozdílných společenských, 

názorů a zájmů, 

- média by měla odráţet společenskou realitu. 

(McQuail 2007: 171) 

  
tabulka 1

26
 

Struktura mediálních 

systémů 

 

 

 
 

Oblast 

mikro 

Oblast 

střední 

Oblast 

makro 

Interní 

diverzita 

Externí 

diverzita 

Diverzita mediálních 

produktů 

Mediální obsahy 

 

 

 

 
 

Vertikální 

časový 

rozměr 

Horizontální 

časový 

rozměr 

Diverzita 

reprezentace 

Diverzita 

přístupu 

Diverzita televizních 

programových typů 

Mediální publikum 

 

 
 

Diverzita 

na 

základě 

parametrů 

sociálního 

systému 

Diverzita 

na 

základě 

obsahu 

médií 
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 Tabulka 1 shrnuje diferenciaci diverzity v prostředí masových médií. 
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2. Diverzita v prostředí masových médií podle tržního 
modelu a podle modelu veřejné sféry 

Úvod do kapitoly 

 
Tato kapitola odlišuje diverzitu v prostředí masových médií podle trţního 

modelu a podle modelu veřejné sféry. Koncept veřejné sféry rozpracovaný Jürgenem 

Habermasem nám vysvětlí poţadavek na svobodu médií (viz podkapitola 1.1.), 

poţadavek, který měl jinou podobu na přelomu 18. a 19. století a který má jinou podobu 

na přelomu století 20. a 21. Zároveň nás chápání svobody médií a koncept veřejné sféry 

přiblíţí k diverzitě médií v trţním modelu a k diverzitě médií v modelu veřejné sféry. 

2.1. Koncept veřejné sféry 

 

Za autora konceptu veřejné sféry můţeme povaţovat Jürgena Habermase, který 

ve své práci Strukturální přeměna veřejnosti pojednává o vývoji burţoazní veřejné 

sféry. Jak k tomu vývoji došlo a v čem spočíval dějinný přínos burţoazní veřejné sféry? 

Habermas tvrdí, ţe ve chvíli, kdy se merkantilistická fáze kapitalismu rozvíjí 

ruku v ruce s novodobým státem,
27

 vzniká také nový typ kapitalismu. Formují se 

obchodní společnosti, jeţ ve svých činnostech překračují hranice měst a zabírají stále 

nová území. K tomu ale potřebují politickou podporu novodobého státu. Ten zase 

vyţaduje nemálo finančních prostředků, a tak usiluje o zefektivnění merkantilistického 

kapitalismu. Proto také dochází k posunu ve vnímání sféry veřejné moci. Veřejná moc 

přestává být spojována s dvorskou reprezentací, vztahuje se k rozbíhajícím se 

strukturám státního aparátu (Habermas 2000: 75-76). Protipólem sféry veřejné moci je 

občanská společnost. Té se taktéţ dostává nových specifik: „Činnosti a závislosti, které 

se dosud odehrávaly v rámci domácího hospodářství, vstupují přes práh domácnosti do 

světla veřejnosti. (…) Privatizovaná hospodářská činnost se musí zaměřit na směnu 

zboţí, která se rozvíjí pod veřejným vedením a dohledem.“ (Habermas 2000: 78). 

„Občanskou veřejnost lze předně chápat jako sféru soukromých osob shromáţděných 

v publikum.“ (Habermas 2000: 87). 

                                                 
27

 Novodobým státem rozumí Habermas daňový stát. Hlavní činností takového státu je finanční správa 

(Habermas 2000: 76). 



21 

 

Mezi občanskou veřejností a sférou veřejné moci se vynořuje tzv. burţoazní 

veřejná sféra.
28

 Její ustavení spadá do počátků spolků a kaváren,
29

 kde dochází k 

„rozvaţování, které je podněcováno uměleckými a literárními díly.“ (Habermas 2000: 

94). Neformální rozvaţování, jehoţ se účastní zástupci šlechty se zástupci inteligence a 

středního stavu (řemeslníci, drobní obchodníci), se postupně přesouvá k obecnějším 

tématům, zejména k ekonomickým a politickým záleţitostem (Habermas 2000: 89-94). 

Důleţitým Habermasovým poznatkem je propojení kavárenského ţivota s rozvojem 

nezávislého tisku (zpočátku se jednalo o kritické časopisy). Jejich obsahy vstupují do 

kavárenských diskusí a zajišťují pospolitost kavárenských společností (Habermas 2000: 

106-107). „Publikum si prostřednictvím časopisů Tatler, Spectator a Guardian před sebe 

staví zrcadlo; samo sebe zatím ještě nechápe nepřímo, prostřednictvím reflexe děl 

filosofie a literatury, umění a vědy, nýbrţ tím, ţe samo vstupuje do „literatury“ jakoţto 

předmět. (…) Tématem publika, které takto čte a diskutuje, je samotné publikum.“ 

(Habermas 2000: 108). 

Rozvaţování v kavárnách a salonech přispělo podle Habermase ke změně 

veřejné moci. V Anglii se tento fakt projevil ze všeho nejdříve – parlament 

s privilegiem utajovaných jednání se postupem času
30

 mění v orgán veřejného mínění 

(Habermas 2000: 129-131). 

Souvislosti spojené s teorií veřejné sféry nám umoţňují lépe pochopit názory 

zastánců svobody tisku. Podobně nás přivádějí k hlubšímu porozumění současných 

nástrah volného mediálního trhu. Thompson zdůrazňuje, ţe raně liberální myslitelé 

(např. James Mill nebo Jeremy Bentham) přikládali svobodě tisku nesmírný význam. 

Svobodný tisk dle nich podporoval: 

- šíření rozdílných idejí, 

- ustavování veřejného mínění, 

- dohled nad zneuţitím státní moci. 

(Thompson 2004: 189-190) 

 

                                                 
28

 Za předchůdce burţoazní veřejné sféry můţeme podle Habermase povaţovat literární veřejnost. Zde je 

ovšem nutné podotknout, ţe literární veřejnost zůstává připoutána ke dvorské reprezentaci (Habermas 

2000: 90).  
29

 Počátkem 18. století fungovalo např. jen v Londýně přes 3000 kaváren. Kaţdá z nich si vytvořila okruh 

svých stálých zákazníků (Habermas 2000: 93). 
30

 K tomuto přechodu docházelo během jednoho a půl století. Oficiálně vzniklo místo pro novináře na 

parlamentní galerii v roce 1803 (Habermas 2000: 131). 
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Thompson ale zároveň dodává, ţe současný svět nelze srovnávat se světem 

přelomu 18. a 19. století, a nelze tak ani aplikovat tradiční liberální obranu svobody 

tisku na dnešní dobu. Musíme vzít v potaz dvě zásadní vývojové tendence v mediálním 

odvětví: vznik ohromných komunikačních konglomerátů
31

 a (od poloviny 19. století) 

sílící procesy globalizace (Thompson 2004: 190). „S rozvojem sítí podmořských kabelů 

a později s vyuţitím propojených satelitních a kabelových systémů schopných přenášet 

obrovské objemy informací po celém světě, s růstem nadnárodních komunikačních 

konglomerátů, které vyřizují své obchodní záleţitosti na globální úrovni, a 

s rozšiřujícím se globálním obchodováním s informačními a komunikačními produkty 

tak vlastně globalizace komunikace průběţně nabývá na síle.“ (Thompson 2004: 190). 

Právě tyto načrtnuté vývojové tendence mediálního průmyslu mění vnímání 

ohroţení svobody projevu: místo intervencí státní moci vyvstávají na neregulovaném 

mediálním trhu ekonomické aktivity, které sniţují pestrost mediálních produktů a 

moţnost lidí proniknout s názory do médií.
32

 Thompson tuto skutečnost nazývá 

„zákonem o zmenšující se pestrosti“ (Thompson 2004: 191). „Je-li trh ponechán sám 

sobě, nemusí v oblasti komunikace nutně pěstovat rozmanitost a pluralitu. Mediální 

průmysl je – stejně jako jiná odvětví – ovládán především logikou zisku a akumulace 

kapitálu; a mezi logikou zisku a kultivací rozmanitosti není ţádná nevyhnutelná 

souvislost.“ (Thompson 2004: 191). 

2.2. Tržní model a diverzita masových médií 

 

Trţní model pracuje s médii jako s kterýmikoli jinými sluţbami nebo 

komoditami.
33

 Zastánci tohoto modelu tvrdí, ţe potřeby společnosti jsou nejlépe 

uspokojeny, pokud pruţnost nabídky a poptávky neomezují přílišné státní regulace 

(Croteau, Hoynes 2006: 17). Mediální firmy jsou dnes v mnoha případech komerčními 

                                                 
31

 V této souvislosti můţeme připomenout základní podoby koncentrace mediálních firem: horizontální 

(spojování na úrovni stejného trhu) a vertikální (spojování různých fází distribuce a výroby) (McQuail 

2007: 191).  
32

 Viz diverzita reprezentace a diverzita přístupu v podkapitole 1.2.1.2.2. 
33

 Croteau a Hoynes připomínají, proč je média nevhodné srovnávat s “běţnými“ komoditami a sluţbami. 

Vyjmenovávají tři základní důvody: 

1) Média, na rozdíl od jiných subjektů, působí na dvou typech trhů, a to na trhu s reklamou a na 

trhu se spotřebiteli mediovaných sdělení. 

2) Média nejsou čistě produktem určeným konzumentům, média jsou také důleţitými 

informačními, edukačními a integračními prostředky (viz kap. 2.2.). 

3) Média disponují v demokratických společnostech jedinečným postavením, kterému se dostává 

legislativní ochrany. 

(Croteau, Hoynes 2006: 27) 
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subjekty, dle trţního modelu proto mezi jejich primární funkce patří generování zisku 

pro majitele a akcionáře. Příjmy z reklamy se tak stávají hlavním měřítkem úspěchu 

takovýchto společností (McCann 2008: 14). 

Postavení publika v trţním modelu médií má podobu „konzumentů, a to ve dvojí 

rovině: konzumentů mediálních produktů
34

 i konzumentů zboţí a sluţeb 

prezentovaných v přidruţených reklamních sděleních. Diverzita se tím pádem primárně 

stává strategií pro zacílení specifických demografických segmentů na trhu.“ (Croteau, 

Hoynes 2006: 38). McCann k tomu dodává, ţe snaha komerčních médií
35

 vytvářet zisk 

se vlastně odráţí v diverzitě mediálních obsahů. Jde o výsledek uţívání mechanismů 

trţního modelu v médiích (McCann 2008: 16). Mediální společnosti se snaţí „doručit 

inzerentům takový typ publika, které je co nejvíce identické s cílovou skupinou 

inzerovaného produktu. Snaha získat tento typ publika se děje přizpůsobováním vkusu 

předpokládaného publika, coţ můţe vést k homogenizaci mediálních obsahů.“ (Reifová 

a kol. 2004: 291). 

Podle Croteaua a Hoynese přinášejí podmínky trhu ve většině odvětví hned 

několik výhod, jakými jsou např. efektivita, flexibilita nebo inovace. Ovšem pouze za 

předpokladu adekvátní soutěţe na trhu (Croteau, Hoynes 2006: 17 – 21). Co chápat pod 

pojmem adekvátní soutěţ? 

2.2.1. Tržní struktura 

 

Trţní struktura se zabývá jednotlivými trhy z hlediska „koncentrace vlastnictví, 

diferenciace produktu, překáţek pro nové konkurenty vstupující na trh a stupně 

vertikální a horizontální integrace na trzích. Do klíčových faktorů hodnotících trţní 

strukturu řadíme počet firem dodávajících produkt na trh a úroveň odlišnosti mezi 

nabízenými produkty.“ (Croteau, Hoynes 2006: 19).  Na základě těchto dvou faktorů 

můţeme v trţní struktuře rozlišit následující typy soutěţe:
36

 úplnou, monopolistickou, 

                                                 
34

 Van Cuilenburg hovoří v této souvislosti podobně jako Croteau a Hoynes o dvou základních trzích, na 

kterých média soupeří: trh ekonomický (získání pozornosti reklamních zadavatelů) a trh ideový (získání 

pozornosti publika) (van Cuilenburg 1999: 194). 
35

 Fungování komerčních médií dobře ilustruje příklad z televizní krajiny: „Ekonomická podstata 

komerčních médií je na celém světě zastřena soustředěním se na televizní program jako na sluţbu 

poskytovanou vlastníkům televizních přijímačů zadarmo. V této představě o televizní ekonomice je 

reklama doplňkovou a nepodstatnou záleţitostí obklopující a přerušující program, a diváci se sami mohou 

rozhodnout, jestli ji budou sledovat, nebo ignorovat. Ve skutečnosti – komerční televize musí prodávat 

sledovanost reklamních sdělení. My jsme pak tím zboţím, které reklamní zadavatelé kupují a vysílatelé 

prodávají.“ (Allen, Hill: 2004: 29). 
36

 Uvědomujeme si, ţe načrtnuté typy soutěţe reálné trhy příliš zjednodušují. Stejně jako typy soutěţe 

navrhnuté Croteauem a Hoynesem, i nám slouţí pouze k připomenutí dynamičnosti vybraného trhu. 
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oligopolní a monopolní (McCann 2008: 22). Úplná soutěţ nastává za předpokladu, ţe 

mnoho firem nabízí identické produkty. Jenţe taková soutěţ je – na několik výjimek - 

v reálných okolnostech fungování trhu stěţí uskutečnitelná. V případě, ţe uskutečnitelná 

je (např. na komoditních trzích – trh s obilím atd.), odehrává se v rovině ceny.
37

 Na 

mediálních trzích nedochází k soutěţi v rovině ceny příliš často, poskytovatelé 

mediálních obsahů soutěţi v rovině obsahů (Croteau, Hoynes 2006: 21; van Cuilenburg 

1999: 199). Za nejlepší stav můţeme podle Croteaua a Hoynese povaţovat 

monopolistickou soutěţ, při níţ mnoho firem nabízí podobné, ne ovšem identické 

produkty (Croteau, Hoynes 2006: 21). Takový přístup, jak v roce 1929 dokázal 

americký ekonom a statistik Harold Hotelling, je pro firmy racionálnější: dovoluje jim 

konzervativní chování bez riskování ve stanovování ceny nebo v kvalitativním 

provedení. Proto se podle Hotellinga setkáváme se stejností produktů lišících se pouze v 

detailech (van Cuilenburg 1999: 195). 

Představené typy soutěţe jsou dle tvrzení Croteaua a Hoynese schopny 

obsáhnout záleţitosti týkající se diverzity v prostředí masových médií (Croteau, Hoynes 

2006: 21). To potvrzuje také studie van Cuilenburga: pokud bychom popsané typy 

soutěţe v trţní struktuře aplikovali na komunikační trhy, pak bychom museli 

konstatovat, ţe monopolistické nebo např. veřejnoprávní modely médií produkují 

heterogennější obsahy neţ soutěţivé modely (Owen, Wildman 1992) (cit. dle van 

Cuilenburg 1999: 196). „Současný stav, kdy přibývá počet nových komerčních 

soutěţících, a tedy i soutěţe na mediálním trhu, neimplikuje pouze více mediálních 

produktů, ale také více stejnosti. Více stejnosti v tomto případě ovšem nutně 

neznamená, ţe diverzita v médiích klesá úměrně tomu, jak stoupá soutěţ na mediálním 

trhu. Pouze čelíme situaci, která se dá nazvat paradox diverzity: více diverzity rovná se 

méně diverzity.“ (van Cuilenburg 1999: 196) 

2.2.2. Paradox diverzity 

 

Paradox diverzity odvozujeme z dialektického vztahu diverzity reprezentace a 

diverzity přístupu. Média jsou daleko lepší v naplňování poţadavků diverzity 

reprezentace (v tom, co čtenáři, diváci, posluchači – pojmoslovím trţního modelu 

spotřebitelé – chtějí číst, vidět a slyšet) neţ v naplňování poţadavků diverzity přístupu 

(viz podkapitola 1.2.1.2.2.). Důkazem toho jsou např. trafiky. V sekci časopisů tvoří 

                                                 
37

 Van Cuilenburg upozorňuje, ţe by došlo k cenové válce (van Cuilenburg 1999: 195). 
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podstatnou část nabídky mainstreamové tituly, zatímco časopisy s úzce zaměřeným, 

výlučným obsahem jsou v menšině. Více diverzity reprezentace rovná se méně diverzity 

přístupu, přičemţ soutěţ na mediálním trhu zesiluje právě diverzitu reprezentace. To je 

dáno zejména tím, ţe se stoupající soutěţí inklinuje mediální trh ke konformitě, nikoli 

k dynamice (van Cuilenburg 1999: 196-197). 

2.3. Model veřejné sféry a diverzita masových médií 

 

Naproti trţnímu modelu médií klademe model veřejné sféry. Dle něj nemohou 

být potřeby společnosti posuzovány a uspokojovány pouze za pomoci odkazování na 

pruţnost nabídky a poptávky a příjmy z reklamy se nemohou stát hlavním měřítkem 

úspěchu (nebo neúspěchu) mediálních firem. Naopak, indikátorem zdařilého mediálního 

programu jsou podle modelu veřejné sféry kritéria veřejného zájmu. Ovšem 

charakterizovat kritéria veřejného zájmu není zcela jednoduché, proto Croteau 

s Hoynesem nabízejí parametry definičního rámce. Za ten hlavní můţeme povaţovat 

způsob, jakým média odráţejí diverzitu názorů a proţitků (Croteau, Hoynes 2006: 21-

34). „Mediální systém, který vytváří diverzitu názorů a příběhů, otevírá občanům 

pomyslné okno do jejich multikulturního světa plného rozdílných hledisek. Tím 

pozvedá veřejný zájem. Diverzitou zde nemyslíme pouze odlišnosti rasové, třídní a 

genderové, ale také odlišnosti v politických příslušnostech a ideologickém vnímání. 

Jestliţe např. více ţen nebo příslušníků minorit začne působit na pozicích politických 

komentátorů, udělá to s diverzitou v médiích velmi málo, vezmeme-li v úvahu, ţe tito 

lidé budou jen opakovat uţ mnohokrát opakované hypotézy z úst majoritních skupin 

obyvatel. Občané by v prostředí médií měli mít přístup jak k lidem a názorům sobě 

blízkým, tak k lidem a názorům úplně jiným. Navíc musíme mít na zřeteli, ţe pulsující 

veřejnou sféru udrţují nejenom seriózní média, stejně tak ji udrţují média, která 

poskytují lidem rozptýlení a příleţitost k zábavě. Diverzitní mediální systém zahrnuje 

média seriózní, podnětná a nevyhýbající se reflektování sloţitých společenských 

problematik. Diverzitní mediální systém zahrnuje zároveň média zábavná a s estrádním 

programem. (…) Mediální formy, jeţ klasifikujeme jako zábavné, mohou hrát důleţitou 

roli ve veřejném ţivotě díky mezilidské komunikaci, do níţ se dostávají a v níţ 

cirkulují.“ (Croteau, Hoynes 2006: 35). 
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Závěr kapitoly 

 

Hlavní rozdíly v přístupech trţního modelu a modelu veřejné sféry k médiím 

sumarizujeme v tabulce 2. 

tabulka 2
38

 

 Tržní model Model veřejné sféry 

Jak jsou média 

chápána? 

Soukromé společnosti 

prodávající zboţí. 

Veřejné zdroje slouţící 

veřejnosti. 

Jaký je prvotní cíl 

tohoto modelu? 

Generovat zisky pro majitele 

a akcionáře. 

Zdůrazňovat aktivní občanství 

pomocí informací vzdělávání a 

sociální integrace.  

Jak je 

charakterizováno 

publikum? 

Jako konzumenti. Jako občané. 

K čemu jsou lidé 

médii podněcováni?  

Ke sledování reklam a 

kupování výrobků. 

K poznávání světa a k aktivnímu 

občanství. 

Co je ve veřejném 

zájmu? 

Cokoliv, co je populární. Rozmanitý a inovativní obsah, 

nikoliv za kaţdou cenu 

populární.  

Jakou funkci 

zastávají diverzita a 

inovace? 

Inovace můţe být hrozbou 

pro ziskové standardizované 

postupy. Diverzita můţe být 

strategií pro zasaţení nových 

trţních sektorů.   

Inovace je ústředním nástrojem 

pro udrţování občanství. 

Diverzita je pro média klíčová 

v reprezentování široké škály 

společenských názorů a zájmů.  

Jak je vnímána 

regulace? 

Povětšinou jako překáţka pro 

zavedené trţní postupy. 

Uţitečný nástroj na ochranu 

veřejného zájmu. 

Komu jsou média 

skutečně 

odpovědná? 

Majitelům a akcionářům. Zástupcům veřejnosti a vládám. 

Co je povaţováno 

za úspěch? 

Zisky. Sluţba ve veřejném zájmu. 
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 Tabulka 2 převzata z: Croteau, Hoynes 2006: 39.  
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3. Legislativní nástroje ovlivňující soutěž na mediálním 
trhu a jejich vztah k mediální diverzitě 

Úvod do kapitoly 

 

Snahou autora v této kapitole je poukázat na důsledky vzájemného tření mezi 

trţním modelem médií a modelem veřejné sféry (viz kapitola 2): tyto důsledky se 

projevují ve státní komunikační politice, jejíţ historii v Evropě a v USA patří další 

řádky. Objasňujeme rozdvojení komunikační politiky na mediální a telekomunikační 

politiku a z toho vyplývající tři historicko-komunikační období. Druhá část kapitoly se 

zaměřuje na regulace médií s vysílaným signálem, opět rozlišuje mezi situací v Evropě 

a v USA. V závěru kapitoly věnujeme prostor strukturálním a behaviorálním regulacím 

televizního vysílání v České republice a příklonu těchto regulací k mediální diverzitě. 

3.1. Média s vysílaným signálem 

 

Povaha našeho tématu nás ze všeho nejdříve nutí vymezit média s vysílaným 

signálem, jichţ se následující řádky týkají především. Médii s vysílaným signálem 

máme na mysli taková média, která se neobejdou bez přijímače. Ten umoţňuje převádět 

vysílačem odeslaný signál (můţe jít o přenos pomocí elektromagnetického vlnění, 

respektive pomocí pozemních vysílačů, pomocí vysokokapacitního kabelu nebo za 

přispění satelitních druţic – typ přenosu určuje rozlišení médií s vysílaným signálem na 

terestrická, kabelová či síťová) na původní zakódované obsahy. Média s vysílaným 

signálem můţeme rozlišit podle toho, zda vysílají v analogovém (spojitém) kódu, anebo 

v digitálním kódu, který se skládá ze vzájemně izolovaných jednotek. Počet 

pouţitelných frekvencí pro média s vysílaným signálem je omezen (Reifová a kol. 

2004: 135-136). 

Do charakteristiky médií s vysílaným signálem spadají pochopitelně televize a 

rozhlas. Od tištěných médií je Šmíd diferencuje tímto způsobem: 

 

1) Vysílání rozhlasu a televize bylo historicky podmíněno závislostí na 

kmitočtovém spektru, hodnoceném jako národní bohatství, které je všech, a 

tudíţ je řízené státem. Tato vlastnost rozhlasového a televizního vysílání 
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determinovala jeho budoucí státní regulaci, jeţ ovšem s vývojem nových 

komunikačních technologií slábne.
39

 

 

2) Ve srovnání s tiskem jsou rozhlas a televize více závislé na technologických 

zařízeních. 

 

3) Tisk byl vynalezen proto, aby efektivněji rozšiřoval myšlenky, naproti tomu 

zavádění rozhlasového a televizního vysílání bylo motivováno snahou vyuţít 

potenciálu technologického pokroku, zprvu především pro účely zábavy. Aţ 

později byla rozpoznána informační síla rozhlasu, respektive televize. 

 

4) Výsostní postavení mezi ostatními médii si rozhlas a televize získávají svou 

schopností překonávat časoprostor mezi komunikátorem a příjemcem.
40

 

 (Šmíd 2004a: 3) 

 

Šmídovo rozlišení televizního a rozhlasového vysílání od tištěných médií nám 

připomíná, ţe televizi musíme vnímat jako vysoce institucionalizované (čili masové) 

médium: „Není snadné najít nějaké další masové médium 20. století, které by bylo tak 

nákladné a v důsledku toho tak závislé na institucích – vládách, náboţenských 

organizacích, korporacích – jako televize. (…) Institucionální charakter televize plyne 

nejenom z potřeby mít institucionálně zajištěné útočiště pro vlastnění a provozování 

technologií, ale také z toho, ţe všude tam, kde byla televizní technika vyuţita pro 

vysílání, byla televizní instituce formována souborem jiných institucionálních tlaků: 

těmi ze strany vládní politiky a státní ideologie.“ (Allen, Hill 2004:27-28). 

 

                                                 
39

 „Zatímco teoreticky nekonečný počet kniţních nakladatelů, novin, filmových producentů nebo 

divadelních společností můţe působit vedle sebe v jakékoli geografické lokalitě, pouze zlomek 

potencionálních vysilatelů můţe působit v dané oblasti.“ (Allen 2004: 28). 
40

 U Thompsona se setkáváme s pojmem zprostředkovaná kvaziinterakce, která „je svou povahou 

monologická a zahrnuje produkci symbolických sdělení pro neurčitý soubor potenciálních příjemců (…). 

Zprostředkovaná kvaziinterakce nastoluje „určitý typ společenské situace, ve které jsou jednotlivci 

navzájem propojeni v procesu komunikace a symbolické výměny. Jedná se o uspořádanou, 

strukturovanou situaci, v níţ se někteří jedinci primárně zabývají produkcí symbolických sdělení pro jiné, 

kteří nejsou fyzicky přítomni. Ti jsou pro změnu primárně zapojeni do procesu přijímání těchto sdělení, 

přičemţ zpravidla nemohou na původce těchto symbolických sdělení reagovat, ale přesto si k nim mohou 

budovat přátelské či citové vazby, popřípadě pocit věrnosti.“ (Thompson 2004: 72). V případě televize je 

zprostředkovaná kvaziinterakce umocněna širokým vyuţitím vizuálních i auditivních prvků, které 

televizní sdělení přibliţují interakci tváří v tvář (Thompson 2004: 77). 
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3.2. Historický vývoj komunikační politiky v Evropě a ve 
Spojených státech amerických 

 

V předchozí kapitole jsme se na diverzitu v prostředí masových médií podívali 

jak z úhlu trţního modelu médií, tak z úhlu modelu veřejné sféry. Vzájemné pnutí 

těchto modelů stojí fakticky za zrodem komunikační politiky a její evolucí (McQuail, 

van Cuilenburg 2003: 182). Ještě neţ k tomuto zrodu a jeho následným podobám 

přistoupíme, definujeme pojem komunikační politika. Ta podle McQuaila a van 

Cuilenburga sestává z mediální politiky a telekomunikační politiky, přičemţ tento 

průnik odráţí kritéria veřejného zájmu. Jak uţ jsme jednou uvedli, shoda na jejich 

jasném vymezení není snadná.
41

 Stejně jako Croteau a Hoynes, také van Cuilenburg 

s McQuailem nabízejí parametry definičního rámce, a to podle toho, zda veřejný zájem 

spojujeme s prosperitou politickou, sociální nebo ekonomickou. Pokud ho spojujeme 

s prosperitou politickou, vnímáme jako hlavní hodnoty – s přihlédnutím k dané politické 

kultuře – rovnost a účastnictví. Aby tyto hodnoty mohly být naplňovány, je potřeba 

zajistit svobodný přístup k informacím. Spojujeme-li veřejný zájem s prosperitou 

sociální, bereme ohledy zejména na podporu prospěšných společenských a kulturních 

hodnot,
 42

 zároveň je dobré pamatovat na varování před násilím a zločinným chováním. 

Spojení veřejného zájmu a ekonomické prosperity nás přivádí k následujícím hodnotám: 

inovace, efektivnost, ziskovost, politika, zaměstnanost (McQuail, van Cuilenburg 2003: 

184-185). 

Výše popsaná kritéria
43

 pro hodnocení veřejného zájmu pomáhají vymezit pojem 

komunikační politika, respektive pojmy mediální politika a telekomunikační politika. 

Zatímco představené hodnoty politické prosperity spadají do oblasti mediální politiky, 

která usiluje o postihnutí diverzity a svobody médií, kvality jejich obsahu a jejich 

společenské odpovědnosti, hodnoty prosperity ekonomické tíhnou k telekomunikační 

politice: mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří zejména předcházení vzniku monopolů a 

nastolování podmínek trhu (McQuail, van Cuilenburg 2003: 184-186). Na základě 

příklonu evropských zemí a Spojených států amerických buď k mediální politice, nebo 

k telekomunikační politice, můţeme rozlišit tři následující historické etapy: 

                                                 
41

 Viz kapitola 2.3. 
42

 V přiřazování hodnot k sociální prosperitě záleţí daleko více (pokud srovnáváme s prosperitou 

politickou) na národním kontextu (McQuail, van Cuilenburg 2003: 185). 
43

 Tato kritéria jsou do určité míry zobecňující. Nelze s nimi přistupovat ke všem mediálním systémům 

stejně, a to přinejmenším ze dvou důvodů: nastolená kritéria kombinují poznatky a zkušenosti 

jednotlivých mediálních systémů a pouţívání komunikačních prostředků prochází razantními změnami 

(McQuail, van Cuilenburg 2003: 186). 
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1) období industriální komunikační politiky, 

2) období veřejnoprávní mediální politiky, 

3) období hledání nového paradigmatu komunikační politiky. 

 

Pro období industriální komunikační politiky, kterou datujeme od poloviny 19. 

století do začátku druhé světové války (tzn. do konce 30. let 20. století) je příznačné 

zavádění pravidel pro růst a provozování do té doby neznámých komunikačních médií
44

 

– bezdrátového telegrafu, telefonu, později rozhlasu. Nebyly v nich, na rozdíl od tisku, 

spatřovány hodnoty politické prosperity, ale technický pokrok, technické moţnosti – 

spíše se jednalo o hodnoty ekonomické prosperity (v legislativě té doby, vyjma 

rozhlasového vysílání, je těţké najít ustanovení vztahující se k obsahu elektronických 

komunikačních médií ) (McQuail, van Cuilenburg 2003: 186-187). V regulaci nových 

komunikačních technologií lze nalézt podstatné rozdíly při pohledu na industriální 

komunikační politiku v Evropě, a při pohledu na tutéţ politiku v USA: evropské země 

(především Británie, Německo, Francie, Švédsko a Nizozemí – tedy i země 

s rozvinutým kapitalismem) usilovaly v případě telegrafických, telefonních a 

rozhlasových sluţeb o veřejný monopol spadající pod státní aparát. Představitelé 

zmíněných států byli přesvědčeni, ţe takový způsob řízení elektronických médií 

(přestoţe, jak uţ jsme uvedli, těmto médiím nebyly připisovány hodnoty politické 

prosperity) je tím nejvhodnějším pro zajištění státních (veřejných) potřeb (jak připomíná 

Milan Šmíd, např. rozhlasové vysílání bylo v Evropě zpočátku v soukromých rukou, 

ovšem s masovým rozšiřováním rozhlasu začalo – s výjimkou britské BBC
45

 – jeho 

zestátňování (Šmíd 2004a: 4). V USA regulovalo chod nových elektronických médií 

spíše obecné vnímání antitrustového zákona
46

, jinak byl i v této průmyslové oblasti 

                                                 
44

 Přenést Morseovy signály bezdrátovou cestou se vůbec poprvé podařilo italskému fyzikovi Guglielmo 

Marconimu v roce 1897. Jednalo se o trasu dlouhou 5 kilometrů. Marconiho vynález podporovali američtí 

novinoví vydavatelé, kteří uţ nechtěli investovat do nákladného drátového telegrafu. Pravidelné 

bezdrátové spojení telegrafem přes Atlantický oceán započal Marconi o deset let později, tzn. v roce 

1907. Vynález prvního, opravdu pouţitelného telefonu je připisován Alexandru Grahamu Bellovi, který 

v roce 1876 ve Spojených státech amerických přenášel zvuk z Bostonu do Cambridgeportu (Prokop 2005: 

220-221).  První rozhlasový vysílač určený pro širokou veřejnost spustila americká továrna na výrobu 

elektrických přístrojů Westinghouse Electronic (v dnešní době světoznámý elektrokoncern) roku 1920 

v Pittsburgu (Prokop 2005: 253-254). 
45

 British Broadcasting Corporation 
46

 Trustem rozumíme kartel – monopolistické sloučení firem. Ke kartelům docházelo v mnoha 

průmyslových odvětvích, mediální nevyjímaje. Důvodem pro vznik trustů je zlepšení hospodárnosti 

výroby. Trusty zároveň umoţňují nesniţovat ceny výrobků a nenutí monopolisty zlepšovat jejich kvalitu 

nebo jejich servis. Z podnětu neúspěšných hráčů na trhu vznikl (stále platný) Shermanův antitrustový 

zákon (John Sherman byl americkým ministrem financí), který označuje kaţdý trust za nezákonný 

(Prokop 2005: 198-199). 
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kladen důraz na soukromé vlastnictví a na soutěţivé prostředí, které dle zákonodárců 

podněcovalo vysoce kvalitní a inovativní sluţby. Na rozdíl od situace v Evropě 

industriální komunikační politika Spojených států amerických postrádala zpočátku 

hledisko “sluţby ve veřejném zájmu“ (McQuail, van Cuilenburg 2003: 186-188). 

Po období industriální komunikační politiky následuje období veřejnoprávní 

mediální politiky
47

 (více k tomu podkapitola 3.3.1.). Jeho trvání můţeme vymezit 

koncem druhé světové války a začátkem 80. let 20. století. Od hodnot ekonomické 

prosperity dochází v demokratických zemích Evropy a v USA k soustředění se na 

hodnoty politické prosperity. V komunikační politice tak nad ekonomickými 

strategickými zájmy převaţují ty sociopolitické, coţ odráţí společenské uvědomění si 

významu masových médií (i s ohledem na válečnou zkušenost)
 48

 a celkový vývoj 

demokratické politiky. Západní evropské demokracie
49

 napomáhaly udrţování 

veřejného monopolu rozhlasového a televizního vysílání, coţ mělo několik důvodů: 

historické tradice, a také fakt, ţe „omezené moţnosti kmitočtového spektra, ale 

především investiční a provozní náročnost rozhlasového a televizního vysílání, nedávaly 

soukromým subjektům dlouhou dobu příleţitost vstoupit do oblasti vysílání na trţním 

základě.“ (Šmíd 2004a: 4). Po veřejnoprávních vysilatelích byla poţadována diverzita 

obsahu ve smyslu politickém, sociálním a kulturním. Kontrola nad tvorbou 

veřejnoprávních vysilatelů připadá voleným zástupcům veřejnosti (McQuail, van 

Cuilenburg 2003: 191-194). Finance do veřejnoprávních institucí přicházely z 

koncesionářských poplatků. Část peněz plynula i z reklamních prostředků (Prokop 

2005: 287). Přes stále hlasitější výhrady k veřejnoprávnímu systému lze podle Prokopa 

konstatovat, ţe „byl a je ve veřejnoprávním systému obsaţen demokratický princip, 

                                                 
47

 Pojem “veřejnoprávní“ přebíráme z německy mluvících zemí (öffentlich-rechtliche Anstalten – 

instituce veřejného práva), rozumíme jím vysílání veřejné sluţby, které je nezávislé na vládě (státní 

moci), vysílání, které má přímou vazbu na veřejnost. V anglosaských zemích se hovoří o organizacích 

veřejné sluţby (public service broadcaster) (Šmid 2004b: 64; Šmíd 2000: 54). Funkce veřejné sluţby jsou 

neustále předmětem společenských debat – parametry úlohy veřejnoprávních médií není moţné jasně 

definovat, „neboť tato funkce není funkcí sociologickou s „objektivním charakterem, prosazujícím se 

nezávisle na záměrech zúčastněných.“ (Šmíd 2000: 54-55). České právní předpisy pouţívají pro 

veřejnoprávní média označení “vysilatelé ze zákona“. 
48

 Např. Západní Německo odmítlo po druhé světové válce zavedení komerčního systému médií po vzoru 

USA i ustanovení státního mediálního systému. V prvním případě měla země nedobrou zkušenost 

s mediálním magnátem Alfredem Hugenbergem, který dopomohl nacistům k moci, v případě druhém 

nešlo zapomenout na zneuţití masových médií pro propagandistické účely. Západoněmečtí politici si 

proto vzali příklad z britské BBC a zřídili veřejnoprávní vysílání (Prokop 2005: 287). 
49

 I v tomto případě jsme si plně vědomi faktu, ţe jde o zobecňující přístup a ţe povinnosti 

veřejnoprávních vysilatelů se v různých evropských zemích v různou dobu lišily. Navíc ne ve všech 

západoevropských zemích fungoval koncept veřejnoprávního vysílání, v té době se setkáváme i se 

státními médii, která se bezprostředně zodpovídala vládnoucímu reţimu, jak tomu bylo do 70. let 20. 

století např. ve Španělsku. (Šmíd 2004b: 65) 
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totiţ vyrovnávání zájmů všech společensky relevantních skupin, a to i přesto, ţe ve 

skutečnosti se vyrovnávají spíš jen stranické zájmy.“ (Prokop 2005: 287).  Jeho slova 

potvrzuje McQuail: „Navzdory svému relativnímu ústupu ale tento vysílací model 

nevykazuje známky toho, ţe by měl být zcela opuštěn. Stále totiţ trvá obava 

z nekontrolované komunikační moci vysílajících médií a má se za to, ţe ochrana širšího 

veřejného zájmu (…) vyţaduje v této oblasti určité rozumné rozloţení sil.“ (McQuail 

2007: 199). 

Jiná situace panovala ve Spojených státech amerických, kde média fungovala a 

fungují na komerční bázi. Terestrický televizní trh byl oligopolní,
50

 přesto je patrná 

mírná snaha o společenskou odpovědnost médií. Televizní stanice si např. v rámci 

organizace Národní sdruţení vysílatelů vypracovaly kodex. V něm stojí, ţe: 

 

1. „Televizní pořad nesmí sympatizovat se zlem. 

2. Pořad nesmí zlehčovat čestnost, zboţnost a nevinnost. 

3. Osobnosti, které zastupují zákon, nesmějí být zesměšňovány. 

4. Osoby, které nejednají v souladu se zákonem, musí být potrestány.“ 

 

(Castleman, Podrazik 1982) (cit. dle Prokop 2005: 289) 

 

Dalším projevem společenské odpovědnosti médií (ne ovšem těch 

elektronických) ve Spojených státech amerických byla činnost Americké komise pro 

svobodu tisku
51

 (McQuail, van Cuilenburg 2003: 192). V oblasti elektronických médií, 

která nás v této kapitole zajímají především, sehrála a sehrává důleţitou roli Federální 

komunikační komise (FCC).
52

 Ta se vyvinula z bývalé Federální rozhlasové komise a 

jejím úkolem je bránit vzniku monopolů na komunikačním trhu (Prokop 2005: 344). 

Šmíd konkretizuje činnosti FCC takto: „Regulace FCC se zaměřuje především na 

                                                 
50

 Konkurenčními vysílacími sítěmi jsou NBC, CBS, ABC a FOX. Tyto vysílací sítě nejsou rovny 

celonárodním televizním programům, tak jak je známe z Evropy: v USA vysílají místní stanice smluvně 

propojené do sítí (Šmíd 2004a: 5). 
51

 Americká komise pro svobodu tisku vydala v roce 1947 zprávu, ve které se přiklonila k principu 

svobody médií, zároveň se ale domáhala normativní teorie společenské odpovědnosti. Podle ní: 

„Média mají závazky ke společnosti a vlastnictví médií je věcí veřejnou. 

  Novinové zprávy by měly být pravdivé, přesné, slušné, objektivní a relevantní. 

  Média by měla poskytnout fórum pro zveřejnění myšlenek. 

  Média by měla být svobodná, ale samoregulovaná. 

  Média by měla dodrţovat etické kodexy a profesionální zásady. 

  Za určitých okolností můţe společnost zasáhnout vůči tisku ve veřejném zájmu.“ (McQuail 2007: 150). 
52

 Federal Communication Commission. 
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technické záleţitosti vysílání. Hodnocení obsahu vysílání vstupuje do hry hlavně 

v okamţiku přidělování a obnovování licencí, kdy se posuzuje, jak stanice odpovídá 

kritériím „veřejného zájmu, vhodnosti a nezbytné potřeby“ (public interest, convenience 

and necessity). Vysílaným obsahem se FCC zabývá také při udělování sankcí za 

porušování některých základních pravidel zákona (například obscenita). (…) Veřejný 

zájem
53

 je do vysílání prosazován jednak licenčními podmínkami a výběrem 

programového formátu mezi ţadateli o licenci, jednak aplikací nejrůznějších pravidel 

rules FCC.“ (Šmíd 2004a: 5-6 ).  

Prokop ovšem dodává, ţe fakticky je FCC prodlouţenou rukou deregulační 

politiky (Prokop 2005: 344). Příkladem jedné z nejznámějších mediálních deregulací ve 

Spojených státech amerických, spadající aţ do období následně probíraného, je 

Tellecomunications Act
54

 – zákon, který „zvedl limity počtu rozhlasových a televizních 

stanic, které můţe vlastnit jedna osoba nebo firma, a tak se zvýšil přípustný divácký 

podíl na trhu mediálních podniků z 20 % na 35 %. Terestricky vysílajícím sítím to 

dovolovalo vlastnit i kabelové systémy a těm bylo dovoleno stanovovat si od roku 1999 

své poplatky. Telefonním společnostem to umoţnilo konkurovat kabelovým televizním 

společnostem. Začala další vlna fúzí.“ (Prokop 2005: 344). 

Dostáváme se do období hledání nového paradigmatu komunikační politiky, o 

kterém hovoříme v souvislosti s nástupem nových technologií. Také kvůli nim ztrácí do 

té doby dominující normativní politické paradigma autoritu. Byly to právě nové 

technologie, které spustily deregulační mediální politiku během 80. let 20. století – 

zejména se jednalo o šíření obrazu a dat prostřednictvím satelitu a kabelových rozvodů 

(McQuail, van Cuilenburg 2003: 195-196; Prokop 2005: 321). Prokop o situaci v té 

době ve Spojených státech amerických píše: „Dynamika trhu spočívala v tom, ţe 

kabelové a satelitní sítě braly zavedeným, terestricky vysílajícím sítím publikum, a tím i 

zisky z reklam. U zpravodajství v hlavním vysílacím čase se mezi roky 1976 a 1986 

jednalo o pokles ze 70 % na 60 %.“ (Prokop 2005: 321). Dochází ke konvergenci 

komunikačních systémů,
55

 spolu s ní registrujeme i konvergenci ekonomickou (nejen na 

                                                 
53

 Nároky na veřejný zájem v rozhlasovém a televizním vysílání vstoupily do komunikační politiky 

Spojených států amerických spolu s Communications Act v roce 1934 (Šmíd 2004b: 64). 
54

 Van Cuilenburg s McQuailem oponují, ţe by nebylo správné pohlíţet na Telecommuniction Act čistě 

jako na deregulační nástroj komunikační politiky. Tvůrci Telecommunication Actu totiţ mimo jiné 

usilovali o jednotný systém regulace v různých sférách elektronické komunikace (McQuail, van 

Cuilenburg 2003: 198-199). 
55

 Konvergence médií má za následek produkci stejných mediovaných sdělení – odlišnosti nastávají jen 

ve formě pouţité technologie. Stejnost můţe být současná nebo následná – např. film se nejdříve dostává 



34 

 

úrovni mediálních firem, ale také na úrovni mediálních obsahů). Tady je podle van 

Cuilenburga a McQuaila potřeba nacházet příčiny komunikační politiky konce 20. 

století, kdy se regulace masových médií stále více propojuje. Ještě větší vliv na změny 

v komunikačním paradigmatu měly ovšem snahy národních vlád vyuţít potenciálu 

komunikačních technologií z hlediska ekonomických přínosů. Pokud vlády takový 

potenciál vidí, jsou ochotny na jeho úkor oslabit normativní závazky mediální politiky 

(McQuail, van Cuilenburg 2003: 197-198). 

Načrtnuté pronikání nových komunikačních technologií dává v Evropě 

vzniknout koexistenci veřejnoprávních a soukromých televizí (respektive souţití 

veřejnoprávních a soukromých rozhlasových stanic), které – inspirováni německy 

mluvícími zeměmi – říkáme duální systém vysílání. Jeho povaha je odvozena od 

prolnutí tradic evropského modelu vysílání a amerického modelu vysílání. „Některé 

evropské státy se nástupu komerční televize bránily, přinejmenším jejímu terestrickému 

vysílání, kdyţ uţ musely akceptovat její přítomnost v kabelech a na satelitu. V evropské 

komunikační politice však nakonec převáţilo poznání, ţe komerční vysílatelé jsou 

rozšířením a obohacením programové nabídky rozhlasu a televize. Tak evropské státy 

přijaly koncepci tzv. vyváţeného duálního systému televizního vysílání, v němţ by 

veřejnoprávní vysilatel neměl být natolik silný, aby bránil vzniku a prosperitě 

soukromých televizí, a na druhé straně by soukromé televize neměly být natolik 

dominantní, aby marginalizovaly význam vysílání veřejnoprávních televizí.“ (Šmíd 

2004a: 5). 

Důleţitým poznatkem stručného popisu tří období komunikační politiky je – 

v jistém smyslu slova – návrat k jejím počátkům (viz obrázek 1). Totiţ: stejně jako v 

období industriální komunikační politiky, také v období hledání nového paradigmatu 

komunikační politiky rozpoznáváme nové a mocné technologie, jejichţ budoucnost je 

nejistá (McQuail, van Cuilenburg 2003: 198). 

 

 

                                                                                                                                               
na plátna kin, poté na DVD disky, následně do televize. Motivací pro konvergenci médií jsou komerční 

zájmy (Reifová a kol. 2004: 111). 
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obrázek 1
56

 

 

 

 

 

 

3.3. Regulace médií s vysílaným signálem v Evropě a ve 
Spojených státech amerických 

 

Potřebu regulovat masová média jsme v této práci jiţ nastínili. Nyní se více 

zaměřme na regulaci médií s vysílaným signálem – v centru našeho zájmu se ocitne 

regulace televizního vysílání v Evropě a v USA – a na vliv této regulace na 

programovou diverzitu. Připomeňme, ţe regulace masových médií můţe být v obecné 

rovině vnější (externí) nebo vnitřní (interní). Vnější regulací chápeme regulaci státem – 

formou vnější regulace je mediální legislativa, tedy „soubor všech právních norem, 

které v daném státě přímo upravují právní postavení a jednání médií.“ (Reifová a kol. 

2004: 123). Pod pojmem interní regulace rozumějme autoregulaci. Tu lze vnímat 

dvojím způsobem: jako autoregulaci dobrovolnou (např. „nejrůznější pravidla profesně 

přijatelného chování, která přijímají novinářské svazy, odborové a profesní organizace 

pracovníků v televizním vysílání“
57

), anebo jako autoregulaci vnucenou (vedení 

mediálních organizací často vydává „nejrůznější redakční etické kodexy a pravidla pro 

chování v nejrůznějších situacích“
58

) (Reifová a kol. 2004: 123; Burton, Jirák 2003: 

133-134). V následující části práce se primárně budeme zaobírat vnější regulací médií 

s vysílaným signálem. Důvody tohoto rozhodnutí vyplynou z následujícího textu práce. 

                                                 
56

 Obrázek 1 znázorňuje tři období komunikační politiky a jejich spojení s veřejným zájmem. 
57

 Burton, Jirák 2003: 133 
58

 Burton, Jirák 2003: 134 
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Uţ jsme uvedli, ţe vnější regulace rozhlasového a televizního vysílání byla aţ do 

80. let 20. století, kdy přicházejí nové technologie a nová společenská uspořádání, 

vysoce institucionalizovaná (viz podkapitola 3.2.). Ta institucionalizace spočívala ve 

veřejnoprávním vysílání v různě silných podobách, jehoţ zevrubnou historii jsme taktéţ 

popsali v podkapitole 3.2. Máme ovšem za to, ţe koncept veřejnoprávního vysílání si 

v kontextu práce zasluhuje více neţ zevrubnou charakteristiku historických okolností 

jeho vzniku a vývoje. Zasluhuje si bliţší teoretické vymezení. 

3.3.1. Koncept veřejnoprávního vysílání – Evropa 

 

V první řadě je důleţité odpovědět, co je to vlastně veřejnoprávní vysílání. 

Pilířem veřejnoprávního vysílání jsou média veřejné sluţby – „média zřízená zpravidla 

zákonem k tomu, aby naplňovala veřejný zájem v oblasti mediální komunikace, tj. 

poslání poskytovat sluţbu veřejnosti výrobou a vysíláním rozhlasových či televizních 

programů, popř. dalšími veřejně komunikačními aktivitami. (…) Mezi běţné nároky 

kladené na média veřejné sluţby patří poskytování nepředpojatého zpravodajství, sluţby 

celospolečenským zájmům, péče o komunikační rovnoprávnost některých menšin, (…) 

podpora vzdělanosti, poskytování zábavy apod. (…) Podstatným rysem postavení médií 

veřejné sluţby ve společnosti je jejich ochrana před závislostí na finančních zdrojích. 

Proto bývá jejich financování zpravidla řešeno nějakou formou solidární platby 

vynucované zákonem (např. koncesionářským poplatkem).“ (Reifová a kol. 2004: 138). 

 

Znaky veřejnoprávního vysílání zobecňuje McQuail následovně: 

- univerzálnost sluţeb, 

- financování veřejnoprávního vysílání všemi občany, 

- odpovědnost veřejnoprávního vysílání vůči národu, 

- důsledná veřejná kontrola veřejnoprávního vysílání při zachování politické 

nestrannosti, 

- snaha veřejnoprávního vysílání poskytovat v daných kulturních a společenských 

podmínkách paletu kvalitních sluţeb. 

 

(McQuail 2007: 199) 
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McQuail si při popisu univerzálních znaků veřejnoprávního vysílání bere na 

pomoc deduktivní přístup, protoţe uvádí, jaká by média veřejné sluţby – z hlediska 

teorie – měla být. Nebezpečí tohoto přístupu spočívá v jeho nedostatečném propojení 

s dějinnou a současnou praxí veřejnoprávních médií (Collins 2004: 35). „Velkou 

výhodou deduktivního přístupu je jeho schopnost obsáhnout prostřednictvím 

vysvětlující definice základní společenské představy, zahrnuté v různých modelech, o 

tom, jaké by nekomerční veřejnoprávní vysílání mělo být.“ (Collins 2004: 41). Opakem 

deduktivního přístupu je při zkoumání podstatných rysů veřejnoprávního vysílání 

přístup induktivní. Ten naopak staví na aktuální praktické zkušenosti společností 

s vysíláním veřejné sluţby (praktickou zkušeností máme na mysli úlohy médií veřejné 

sluţby stanovené příslušnými zákony). V současné době přináší i tento přístup nemalé 

rozpory způsobené vyvstáním nových satelitních a komunikačních technologií, 

nerespektujících hranice národních států Evropského společenství. Tyto technologie, 

v kombinaci s globalizací a s prosazováním ničím neomezovaného pohybu sluţeb 

v rámci Evropského společenství, poţadavku, který se vztahoval také na produkci 

televizí, způsobily značné legislativní změny právě v oblasti televizního vysílání 

(Collins 2004: 34). „Vytvoření celistvého televizního trhu mezi členskými státy 

Evropského společenství znamenalo, ţe televizní vysílání regulované do té doby 

národními (a převáţně nekomerčními) orgány, bylo napříště pojato jako sluţba 

obchodovatelná uvnitř členských států a mezi nimi a vztahováno k trţní regulaci 

Evropského společenství. Tyto změny poukázaly na trhliny v a mezi institucionálními a 

ideologickými definicemi evropského veřejnoprávního vysílání, zároveň odhalily, ţe 

evropská média veřejné sluţby se ne vţdy shodla na tom, co si pod pojmem 

veřejnoprávní vysílání představit.“ (Collins 2004: 34). Svým způsobem představují 

veřejnoprávní instituce a jejich pravidla fungování pro Evropu “nepřítele“, protoţe 

nezapadají do myšlenky volného soutěţního trhu: „Nejen ţe veřejnoprávní organizace 

představují nespravedlivou soutěţ, ale také ohroţují normativní postavení soutěţivých 

trhů a jejich příznačných institucí.“ (Collins 2004: 36-37). Za financování médií veřejné 

sluţby z veřejných rozpočtů, které stálo za rozpory komerčních vysílatelů a národních 

vlád, se ovšem postavila tzv. Amsterodamská smlouva.
59

 V ní (ve 32. protokolu o 

                                                 
59

 Amsterodamskou smlouvu, která doplňuje některá ustanovení ve Smlouvě o Evropské unii a ve 

smlouvách zakládajících Evropská společenství, přijala Evropská rada na svém zasedání v Amsterodamu 

16. a 17. června 1997. Podepsána byla patnácti členskými státy 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. 

května 1999.  Evropská unie v České republice [online]. 12.12.2009 [cit. 2011-03-16]. Amsterodamská 

smlouva. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_3_cs.htm>. 
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systému veřejného vysílání v členských státech Evropské unie) stojí: „Vysoké smluvní 

strany, soudíce, ţe systém veřejného vysílání v členských zemích je přímo spjat 

s demokratickými, společenskými a kulturními potřebami kaţdé společnosti a 

s potřebou zachovat mediální pluralitu, se dohodly na následujících výkladových 

ustanoveních, která se připojují ke smlouvě o zaloţení Evropského společenství: 

ustanovení Smlouvy se nedotýkají pravomocí členských států financovat veřejné 

vysílání, pokud se takové vysílání poskytuje k plnění veřejných sluţeb, jak jsou 

svěřeny, vymezeny a organizovány v kaţdém členském státě, a pokud takové 

financování neovlivňuje obchodní podmínky a soutěţ ve Společenství v míře, která by 

byla v rozporu se společným zájmem, přičemţ se přihlíţí k realizaci veřejné sluţby.“
60

 

Z toho, co jsme v předchozím odstavci uvedli, by se moţná mohlo zdát, ţe 

s novými technologiemi a novým společenským klimatem se moţnosti jednotlivých 

států aktivně vstupovat na televizní trhy ochably. Není to tak docela pravda – moţná 

oslabily v zóně technické, ale jsou stále potřeba v zónách sociálních, kulturních nebo 

ekonomických. Tím spíše kvůli směrnici Rady Evropských společenství, takzvané 

Televizi bez hranic
61

 (Collins 2004: 34), která mimo jiné zdůrazňuje důleţitost diverzity 

televizního vysílání v rovině struktury mediálního systému i v rovině obsahu: 

„Audiovizuální mediální sluţby
62

 jsou ve stejné míře kulturními i ekonomickými 

                                                 
60

Amsterodamská smlouva, s. 117. Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/amsterodamska_smlouva_cs.pdf>. 
61

Hlavním cílem této směrnice, přijaté roku 1989 a novelizované v roce 1997, byl svobodný pohyb 

televizních programů, tedy jejich svobodné překračování hranic evropských států. V roce 2007 nastala 

revize této směrnice, zároveň došlo i ke změně jejího názvu: z Televize bez hranic se přejmenovala na 

Směrnici o audiovizuálních mediálních sluţbách. Oficiální kodifikované znění Směrnice o 

audiovizuálních mediálních sluţbách, které mělo sjednotit předešlá znění směrnice, bylo schváleno v roce 

2010. Legislativní proces zahrnoval čtyři tematické okruhy: 

1) oblast působnosti (shoda panovala v pohledu na maximální vyuţití technických prostředků šíření 

televizního vysílání, názory se ovšem lišily v pohledu na zapojení audiovizuálních sluţeb na 

vyţádání, na které se nakonec vztahuje směrnice o elektronickém obchodu), 

2) oblast jurisdikce (podle směrnice Televize bez hranic se poskytovatel audiovizuálních sluţeb řídí 

právem země, v níţ je usazen - na četné návrhy zavádí směrnice o audiovizuálních mediálních 

sluţbách těsnější spolupráci mezi členskými státy při obcházení vnitrostátních pravidel, která 

jsou přísnější neţ minimální normy poţadované směrnicí Televize bez hranic), 

3) oblast umístění produktu (takzvaný product placement, který směrnice dovoluje pouze při 

dodrţení určitých podmínek), 

4) oblast kvantitativních pravidel pro televizní reklamu (v této oblasti zavládl soulad v uvolnění 

pravidel). 

Ministerstvo kultury [online]. c2007 [cit. 2011-03-21]. Směrnice o audiovizuálních mediálních sluţbách. 

Dostupné z WWW: <http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/smernice-

o-audiovizualnich-medialnich-sluzbach-521/>. 
62

 Audiovizuální mediální sluţbou chápe Směrnice o audiovizuálních mediálních sluţbách televizní 

vysílání (lineární audiovizuální mediální sluţbu určenou pro simultánní vysílání pořadů) a zároveň 

audiovizuální mediální sluţbu na vyţádání (tedy nelineární, takovou, kterou si uţivatel sám vybírá 

z nabídky poskytovatele mediálních sluţeb a sleduje ji v momentě, kdy sám chce). EU. Směrnice 

Evropského parlamentu a rady 2010/13/EU (Směrnice o audiovizuálních mediálních sluţbách) 
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sluţbami. Jejich rostoucí význam pro společnost, demokracii – především zajištěním 

svobody informací, názorové rozmanitosti a plurality médií – vzdělávání a kulturu 

odůvodňuje pouţívání zvláštních pravidel pro tyto sluţby.“
63

 

V dobách, kdy média veřejné sluţby disponovala v mnoha evropských zemích 

monopolním postavením v prostředí rozhlasového a televizního vysílání, neměla 

problémy naplňovat ve svém celospolečenském dosahu povinnost podněcovat a 

pozdvihovat informační, kulturní či zábavní hodnoty, a zároveň vytvářet programy, 

které budou diváci (veřejnost, jíţ se média veřejné sluţby zodpovídají) sledovat 

(poslouchat). Absence jakýchkoli potíţí v tomto směru vyplývala z toho, ţe diváci a 

posluchači neviděli a neslyšeli alternativy. Jenţe této situaci nastal konec ve chvíli, kdy 

skončilo monopolní postavení veřejnoprávních vysilatelů. Diváci a posluchači začali 

nacházet alternativy u komerčních vysilatelů a média veřejné sluţby byla vystavena 

novým okolnostem: naplňovat  široce vymezené zákonné povinnosti, a přitom zaujmout 

posluchače a diváky (Collins 2004: 38-39). 

Mluvíme-li o evropských médiích veřejné sluţby, měli bychom podle Collinse 

rozlišovat mezi veřejnoprávním vysíláním v západní Evropě a mezi veřejnoprávním 

vysíláním v Evropě východní: „Srdcem veřejnoprávního vysílání zůstává západní 

Evropa. Obzvláště pozoruhodné je, ţe i přes usilovné snahy se ještě nepodařilo úspěšně 

implantovat veřejnoprávní vysílání ve střední a východní Evropě. Východoevropská 

média veřejné sluţby jsou slabá, přestoţe ta západoevropská se snaţí pomáhat zemím 

na východ od dřívější “ţelezné opony“ s rozvojem silné občanské společnosti a 

s výstavbou pilíře veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní vysílání tak zůstává na východ 

od Labe pouze ideálem pro ty, kdo tam pracují na (pře)budování demokratických a 

pluralistických společností.“ (Collins 2004: 33). Šmíd pro tuto situaci nabízí vysvětlení: 

jednou z příčin je fakt, ţe lidnaté západoevropské státy jako Velká Británie nebo 

Francie vyberou na koncesionářských poplatcích mnohem více peněz, a mohou tak 

zajišťovat kvalitnější vysílání veřejné sluţby neţ státy s pěti či deseti miliony obyvatel. 

Ale problém není pouze v lidnatosti a financování médií veřejné sluţby: odlišnosti 

v podpoře veřejnoprávního vysílání bychom našli i mezi médii veřejné sluţby 

                                                                                                                                               
(kodifikované znění). In Úřední věstník Evropské unie. 2010, L 95/12, s. 1-24. Dostupný také z WWW: 

<http://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/LexUriServ.pdf>. 
63

 EU. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/13/EU (Směrnice o audiovizuálních mediálních 

sluţbách) (kodifikované znění). In Úřední věstník Evropské unie. 2010, L 95/1, s. 1-24. Dostupný také z 

WWW: <http://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/LexUriServ.pdf>. 
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v podobně lidnatých zemích na západě a východě Evropy. Přihlíţet musíme také 

k jinému vývoji demokratické tradice v západoevropských a východoevropských 

státech. „Zatímco jedny z nich mají za sebou dlouholetou demokratickou tradici a 

podpora veřejného zájmu je tady samozřejmostí, v těch druhých se na média veřejné 

sluţby stále hledí jako na relikt autoritářských médií minulosti nebo jako na něco, bez 

čeho je moţné se obejít, neboť podobnou sluţbu zajistí komerční média. Podle toho pak 

vypadá charakter diskuse o budoucnosti VVS.“
64

 (Šmíd 2004b: 65). 

Zatímco v Evropě má koncept veřejnoprávního vysílání silnou tradici v oblasti 

televizní kultury, v USA, jak uţ bylo naznačeno v podkapitole 3.2., vykazuje 

komunikační politika v oblasti médií s vysílaným signálem rozdílné parametry. Je 

postavena na soukromém vysílání. Vedle komerčních televizních sítí (připomeňme, ţe 

jde o NBC, CBS, ABC a FOX) mohou diváci sledovat ještě PBS. 

3.3.2. Nekomerční vysílání – Spojené státy americké 

 

Ještě neţ rozluštíme zkratku PBS, předešleme, ţe na televizní vysílací systém 

existuje v USA dvojí náhled: 

 

1) Pohled dominantní, podporovaný konzervativními zastánci volného trhu, podle 

kterých poţadavky lidí nejlépe uspokojí pruţnost nabídky a poptávky (viz 

podkapitola 2.2.). 

 

2) Pohled menšinový, podporovaný liberálními reformátory, podle kterých jsou 

média zaloţená na trţní struktuře příčinou kulturní pokleslosti. 

 

(Ouelette, Lewis 2004: 52) 

 

Protoţe komerční masová produkce selhala v naplňování vzdělávacích a 

kultivačních hodnot, došlo v USA k rozvoji vládou zaštítěného vzdělávacího vysílání, 

které můţeme povaţovat za předchůdce PBS – Public Broadcasting Service. Kongres 

ho ustavil na konci 60. let a poţadoval diverzitu vysílání, jeho kvalitu a obsaţení 

veřejných zájmů (Ouelette, Lewis 2004: 53). „V roce 1967 Kongres přijal zákon 

zřizující a financující Corporation for Public Broadcasting (CPB) se záměrem podpořit 

                                                 
64

 Vysílání veřejné sluţby, pozn. autora. 
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lokální iniciativy neziskových rozhlasových a televizních stanic, které se objevovaly na 

americké scéně jiţ v 50. letech. V roce 1969 pod patronací CPB vzniká celostátní 

koordinované vysílání PBS, které dnes sdruţuje 350 stanic. O rok později, v roce 1970, 

začíná vysílat National Public Radio NPR jako celostátní rozhlasová síť.“ (Šmíd 2004a: 

6). Nekomerční vzdělávací stanice v USA nemůţeme dávat do souvislostí s evropským 

veřejnoprávním vysíláním, protoţe CPB, PBS, NPR a na ně navazující provozovatelé 

stanic spadají pod oblast soukromého práva (Šmíd 2004a: 6). 

Způsob financování amerických nekomerčních médií je zaloţen převáţně na 

sponzorských darech dobře situovaných a vzdělaných skupin obyvatelstva, a na odporu 

inteligence k produktům masové kultury. Alternativa ke komerčním televizním stanicím 

se stala vysoce elitářskou (Ouelette, Lewis 2004: 53-54). 

PBS svým těţkopádným a intelektuálním programem, kterým se tak moc chtěla 

odlišit od televizí komerčních, a svým odmítáním všeho populárního, všeho, co nemá 

„punc váţnosti“, nedokázala zaujmout a přilákat k obrazovkám širokou diváckou obec. 

„Dokonce i programy s precizně zpracovanými populárními způsoby výroby
65

 a 

narativní výstavbou, jako např. série z 80. let 20. století Eyes on the Prize, pojednávající 

o občansko-právním hnutí,
66

 měly problémy uniknout tomuto kulturnímu vymezení: je 

to jako by byly předváděny v divadle sídlícím v honosné čtvrti, která je obývána 

“bílými“, za přítomnosti publika, jeţ je v těchto případech definováno povahou samotné 

čtvrti neţ formou a obsahem programu. (…) Zatímco baseballový zápas by 

veřejnoprávní televize nikdy neodvysílala, historickou studii Kena Burna o baseballu 

v programu nabídne. (…) Jestliţe chceme kulturní politiku, která bude prosazovat 

diverznější, více inovativní a v opravdovém smyslu populárnější televizi, nedosáhneme 

toho vzdáváním se těch aspektů televizní kultury, které ji pro publikum dělají tak 

atraktivní.“ (Lewis, Ouellette 2004: 58-59). Na vysvětlenou doplňme, ţe přístup k 

hodnocení kvality amerického televizního vysílání ze strany Ouellette a Lewise vychází 

z kulturálních studií.
67

 Autoři jsou si ovšem vědomi jistých omezení tohoto oboru: 

                                                 
65

 Co si Lewis a Ouellette představují pod populárními způsoby výroby, upřesňují následovně: mezi 

populární a komerční televizi nemáme dávat rovnítko. Většina Američanů to dělá, ovšem ne proto, ţe 

komerční televize je „zdroj rozmanitých druhů radostí, ale proto, ţe komerční televize je jedinou zábavou 

ve městě.“ (Lewis, Ouellette 2004: 59). 
66

 Jednalo se o Afroamerické hnutí za lidská práva. 
67

 Kulturální studia spojujeme se zaloţením výzkumného Centra pro studium současné kultury (CCCS) 

roku 1964 v Birminghamu. Právě CCCS umoţnilo rozvoj poststrukturální tradice kulturácích studií. 

(Jirák, Köpplová 2009: 237). Kulturální studia „projevují zájem o studium populární kultury a médií – a 

tím se stávají důleţitou inspirací mediálních studií, jak se rozvíjejí např. v pracích Johna Hartleye či Johna 

Fiskea.“ (Jirák, Köpplová 2009: 103). Tito vědci začali uvaţovat, jak populární kultura dokáţe zpřístupnit 

“těţká“ témata široké veřejnosti, jak z těchto témat sejmout odrazující politické fráze. Proud tzv. 
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„Kulturální studia se potýkají se sklonem převracet tradiční pojetí kultury a tím 

vyzdvihovat “populární“, aniţ by zkoumala ideologické hranice populární komerční 

kultury nebo uvaţovala o souvislostech politické ekonomie.“
68

 (Lewis, Ouellette 2004: 

59). 

Jak by se dal americký televizní systém změnit? Změnit tak, aby se stal 

rozmanitější, kreativnější a vstřícnější vůči rozdílným společenským zájmům? Řešení 

by mohly přinést změny v regulaci médií s vysílaným signálem, díky kterým by 

komerční televize v USA nedisponovaly takovou volností v programování jako 

doposud. Přestoţe jsou si autoři vědomi obrovské lobby komerčních vysilatelů a 

výkladu prvního dodatku americké ústavy (viz podkapitola 3.3.3.), předkládají moţnosti 

tří následujících regulačních opatření, přičemţ vycházejí z tradice evropských 

mediálních systémů: 

 

1) Regulace reklam během vysílací hodiny („Jedním z důvodů, proč se 

britskému fotbalu nedostalo v USA širší oblíbenosti, navzdory tomu, 

ţe jde o jednu z nejpopulárnějších školních her, je potřeba 

amerických televizí vysílat reklamy kaţdých sedm aţ osm minut. To 

znamená, ţe britský fotbal prostě nezapadá do televizního programu, 

v němţ nedochází k regulaci reklamy.“) (Ouelette, Lewis 2004: 63). 

2) Předchozí bod by měl být zvláště uplatňován na dětské programy. 

Zamezilo by se tomu, aby dětské programy byly zneuţívány ke 

komerčním sdělením. 

3) Regulace diverzity („Jako nejpřijatelnější způsob regulace diverzity 

se jeví zakotvení podmínek pro její naplňování v přidělování 

vysílacích licencí, přičemţ obnovování licencí je závislé na splnění 

předem daných kritérií: takto mohou různé společnosti soutěţit mezi 

sebou o sektory rozmanitých společenských komunit.“) (Ouelette, 

Lewis 2004:63). 

 

                                                                                                                                               
kulturního občanství nahlíţí na populární obsahy v televizi jako na „agendu témat veřejného zájmu a jako 

probíhající renesanci občanského zapojení příjemnější cestou.“ (Reifová a kol.: 2010: 16). 
68

 „Politickoekonomický přístup ke studiu médií se soustřeďuje především na vztah mezi postavením, 

ekonomickou strukturou a dynamikou chování mediálních podniků na jedné straně a obsahem nabízených 

mediálních produktů na straně druhé. Vychází z představy, podle níţ se do povahy a podoby mediálních 

produktů – sloţitým, ale vysledovatelným způsobem – promítá ekonomická a mocenská struktura 

společnosti, v níţ média působí.“ (Jirák, Köpplová 2009: 159). 
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Poslední bod ve výčtu regulačních doporučení Ouelette a Lewise pro americký 

mediální systém nás přivádí k popisu spojitosti vnější regulace médií a diverzity médií, 

v našem případě televizní programové diverzity. 

3.3.3. Vliv regulace médií na programovou diverzitu, přínos 
komunikačního výzkumu pro strukturální regulaci 

 

Pro detailnější vyloţení souvislostí mezi vnější regulací a diverzitou médií 

aplikujme Picardovu diferenciaci vnější regulace médií s vysílaným signálem: 

 

- regulace technického rázu (zejména přidělování volných rozhlasových a 

televizních kmitočtů), 

- regulace strukturální (přidělování licencí k provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, pravidla pro vlastnictví médií), 

- regulace behaviorální (nařízení týkající se obsahu médií). 

( Picard 1989) (cit. dle Aslama, Hellman, Sauri 2004: 116) 

 

To, ţe mediální legislativa v oblasti médií s vysílaným signálem se v USA a 

v Evropě odlišovala a odlišuje, dokládají Aslama a spol. na příkladu Finska,
69

 kde je 

cílem příslušných právních norem „zajistit vyváţenost mezi veřejnými a soukromými 

institucemi a garantovat jim ekonomicky spravedlivé a soutěţivé podmínky.“ (Aslama, 

Hellman, Sauri 2004: 116). Na nevelkých trzích s duálním systémem vysílání je ve 

vztahu k programové diverzitě nejúčinnější strukturální regulace. Podle Aslamy a spol. 

má právě strukturální regulace v tomto směru mnohem větší váhu neţ pruţnost nabídky 

a poptávky stanovená trţním modelem médií (viz podkapitola 2.2.). Aslama a spol. tak 

nadřazují strukturální regulaci té behaviorální, která sice také můţe mít vliv na 

programovou diverzitu, nicméně nejedná se o působení tak značné (Aslama, Hellman, 

Sauri 2004: 116). 

S tímto názorem, jak podotýkají Aslama a spol., se ztotoţňují i van der Wurff 

s van Cuilenburgem. Ti usuzují, ţe nastavení vnější regulace předesílá, zda bude 

v daném mediálním systému probíhat soutěţ řízená, nebo ruinující.
70

 Vnější regulace se 

má dle těchto autorů snaţit – spíše neţ o soutěţ jako takovou – o nastavení řízené 

                                                 
69

 Vedle veřejnoprávní televize YLE se ve Finsku můţeme např. setkat s komerčními stanicemi MTV3 a 

Nelonen. 
70

 Ruinující soutěţ odpovídá v pojetí van Cuilenburga a van der Wurffa úplné soutěţi. Viz podkapitola 

2.2.1. 
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soutěţe. V ní shledávají záruku „optimální diverzity, racionálních cen a adekvátní 

úrovně inovace na trhu.“ (van Cuilenburg, van der Wurff 2001: 228). Dále dovozují, ţe 

strukturální regulace, které přispívají k řízené soutěţi, jsou v zájmu vysilatelů i samotné 

diverzity. „Vysilatelé by proto měli poţadovat dostatečnou politickou podporu, zčásti se 

mohou spolehnout na autoregulaci.“ (van Cuilenburg, van der Wurff 2001: 228). 

Významnou součástí strukturální regulace posilující řízenou soutěţ by měla být 

pravidla, která přesně vymezují podmínky vstupu daného média s vysílaným signálem 

na trh (Aslama, Hellman, Sauri 2004: 116; van Cuilenburg, van der Wurff 2001: 228). 

Musíme mít na paměti, ţe na oblast strukturální regulace, tzn. zejména na 

pravidla pro přidělování licencí pro provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

pravidla nastolující vlastnictví médií a podmínky pro jejich vstup na trh, by měly 

zároveň navazovat specifické sféry komunikačního výzkumu. Napoli a Gillis se je snaţí 

vytyčit na základě jednání FCC ve Spojených státech amerických a závěrech 

kompetentních soudních rozhodnutí v letech 2002-2006 (Napoli, Gillis 2006: 671-673). 

FCC při rozhodování o vlastnických konsolidacích na lokálních mediálních trzích 

spoléhala výlučně na tzv. Diversity Index: ekonomický vzorec, který prostřednictvím 

trţních podílů jednotlivých mediálních firem měří koncentraci na trhu (jedná se o 

měření diverzity v rovině struktury mediálního systému, viz podkapitola 1.2.1.1.) 

(Napoli, Gillis 2006: 675-676). Postupně FCC od Diversity Indexu ustupuje, jeho 

uţívání, často diskutované v soudních síních,
71

 mezi mediálními odborníky i na poli 

veřejnosti ovšem dopomohlo k regulérní akceptaci – do nedávné doby ve spojitosti se 

strukturální regulací nevídaných – několika podstatných odvětví komunikačního 

výzkumu u FCC i soudů (Napoli, Gillis 2006: 676-677). FCC se začala soustředit na: 

 

- obsahy médií (zvláště na názorovou diverzitu ve zpravodajských pořadech), 

- motivaci lidí k uţívání různých médií, 

- chování publika, 

- mediální efekty. 

(Napoli, Gillis 2006: 677) 

 

                                                 
71

 Debaty probíhaly především v roce 2002, kdy FCC uvolnila regulace v oblasti mediálního vlastnictví. 

Na jedné straně vyvstaly názory, podle kterých tato politika FCC zapříčinila vyšší míru konsolidace 

v mediálním odvětví. Proti těmto hlasům byli např. mediální podnikatelé – ti pokládali zmírnění 

vlastnických pravidel za nedostatečné. Výrok soudu nakonec donutil FCC přehodnotit její závěry a dodat 

pro ně sofistikovanější podklady neţ jen Diversity Index (Napoli, Gillis 2006: 672-673). 
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Výše vyjmenované směry komunikačního výzkumu napovídají, ţe FCC se při 

stanovování strukturální regulace přestala odvracet od systematické analýzy diverzity 

mediálních obsahů.
72

 Do popředí se současně dostala dynamika v uţívání médií,
73

 

rozdíly mezi aktuálním a potenciálním zásahem publika,
74

 a také relevantní účinky 

rozmanitých mediálních produktů. Z těchto směrů komunikačního výzkumu je patrné, 

ţe potřebným elementem strukturální regulace by měly být vědní disciplíny, se kterými 

dnes úspěšně pracují mediální a komunikační studia.
75

 Je chybou vycházet při 

uvaţování o strukturální regulaci pouze z ekonomických věd. Jak Napoli a Gillis 

doplňují, éra toasteru s obrázky
76

 je za námi (Napoli, Gillis 2006: 677-685). 

Vývojové tendence v komunikačním výzkumu FCC  nás zároveň přivádějí 

k tvrzení, ţe je mylné pohlíţet na FCC striktně jako na ekonomický nebo jako na 

sociální úřad.
77

 Povaha regulačních úřadů médií s vysílaným signálem je smíšená, není 

ţádoucí uvaţovat o ekonomických konsekvencích mediálního trhu, a přitom opomíjet 

konsekvence sociální oblasti (např. nezabývat se tím, jaký vliv má sílící soutěţ na 

mediálním trhu na diverzitu v rovině obsahu) (Napoli 1999: 570-571). 

3.4. Strukturální regulace televizního vysílání v České republice 

 

Budeme vycházet z tvrzení Aslamy, Hellmanna a Sauriho, ţe programovou 

diverzitu na malých televizních trzích s duálním systémem vysílání nejvíce utvářejí 

nástroje strukturální regulace – přidělování licencí k provozování televizního vysílání a 

                                                 
72

 FCC mnohdy nehledala hlubší souvislost mezi koncentrací vlastnictví a mediálními obsahy hlavně 

kvůli rozmanitým výkladům dodatku ústavy Spojených států amerických, který zaručuje svobodu slova a 

tisku. S podobným výzkumem začala aţ poté, co jeho důleţitost vyjádřily americké soudy (Napoli 1999: 

571-572; Napoli, Gillis 2006: 677-678). McCann v této souvislosti píše, ţe mediální společnosti ve 

Spojených státech amerických disponují díky prvnímu dodatku ústavy nadstandardními právy, která jim 

pomáhají zvyšovat zisk. Jde o krátkozraký pohled na první dodatek ústavy, pohled, který brání podpoře 

mediální diverzity (McCann 2008: 20-21). 
73

 V tomto okruhu můţe být podle Napoliho a Gillis platná výzkumná tradice teorie uţití a uspokojení 

(Napoli, Gillis 2006: 680-681). Na vysvětlenou dodejme, ţe „přístup „uţívání a uspokojení“ se zabývá 

především volbou, recepcí a způsobem odezvy ze strany mediálního publika.“ (McQuail 2007:349). 
74

 Na jiném místě Napoli poznamenává, ţe parametry orientace na mediální publikum byly ve výzkumech 

i v debatách o podobách mediální legislativy opomíjeny často. Projevem rostoucí diverzity v rovině 

struktury mediálního systému nebo v rovině obsahu je fakticky klesající diverzita, jíţ je divák vystaven 

(exposure diversity) (Napoli 1997: 65). „Se stoupající diverzitou v rovině obsahu je kaţdý jednotlivec 

nucen sledovat uţší programový příděl.“ (Webster, Phalen 1994) (cit. dle Napoli 1997: 65). Tzn., ţe čím 

více specializovaných kanálů má divák moţnost sledovat, tím menší je sledovanost těchto kanálů. 
75

 Mediální a komunikační studia jsou vysoce interdisciplinárním oborem. 
76

 V 80. letech 20. století nazval tehdejší prezident FCC Mark Fowler televizi toasterem s obrázky. Chtěl 

tak zdůraznit, ţe mediální průmysl je stejný jako ostatní průmyslová odvětví. Nepokládal proto za nutné 

brát na vědomí moţný kulturní či politický dopad médií, a následkem toho ani jinou neţ ekonomicky 

orientovanou analýzu mediálního trhu (Napoli, Gillis 2006: 688). 
77

 Domníváme se, ţe je moţné obecně vztáhnout toto tvrzení na úřady dohlíţející nad médii s vysílaným 

signálem. 
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vytyčení vlastnických pravidel – a pokusíme se zjistit, jak s těmito nástroji ve vztahu 

k televizní diverzitě pracují české právní předpisy a jak o diverzitě médií a diverzitě 

v médiích vlastně pojednávají (pokud vůbec nějak pojednávají). Vycházet budeme ze 

zákona č. 231/2001 Sb. ze dne 17. května 2001, o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, a o změně dalších zákonů (dále jen zákon o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání). 

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání nahradil zákon č. 

468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který vstoupil 

v platnost na konci října 1991 a který otevřel dveře soukromému rozhlasovému a 

televiznímu vysílání a byl velmi liberální: povoloval udělení licence i zahraničnímu 

investorovi
78

 (v případě, ţe zaloţil společnost na území Československa) a nestanovoval 

ţádné limity týkající se zahraničního kapitálu, pouze se při udělování licence přimlouval 

u odpovědných orgánů za to, aby braly v potaz „přínos ţadatele pro rozvoj původní 

domácí tvorby.“ (Šmíd 2004c: 4; Šmíd 2000: 40). Zpočátku devadesátých let 20. století 

se přitom uvaţovalo o sepsání jednoho mediálního zákona, který by reguloval tisk, 

rozhlas i televizi najednou. „Jedním z důvodů, proč federální zákonodárci opustili 

myšlenku všeobjímajícího mediálního zákona, byly rozdílné názory uvnitř federace na 

mediální politiku. Zatímco v české části federace převládala snaha co nejdříve média 

odstátnit a umoţnit vstup nových subjektů na trh, ve slovenské části federace se stalo 

prioritou vybudování národních médií, především rozhlasu a televize, které by se 

vyvázaly z podřízenosti federálních institucí.“ (Šmíd 2004c: 4). 

Současný zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tedy ten 

z roku 2001, určuje, za jakých okolností a komu můţe být vydána vysílací licence a 

zároveň stanovuje pravidla pro vlastnictví jednotlivých médií. 

Licence k provozování vysílání (ať uţ prostřednictvím pozemních vysílačů, 

druţic, kabelů nebo „zvláštních přenosových systémů“) uděluje a odebírá fyzickým 

nebo právnickým fyzickým osobám Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
79

 Ta je 

správním úřadem, který „dohlíţí na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky 

                                                 
78

 Zajímavé je v případě udělování televizních licencí (podrobněji o tom v kapitole 4) srovnání Česka 

s Finskem. V roce 1996 finská vláda, aby zabránila monopolu soukromé televize MTV (Mainos TV), 

rozhodla o výběrovém řízení na celostátní vysílací licenci. Tu nakonec udělila televizi PTV4 (později 

přejmenovanou na Nelonen), za kterou stojí finská společnost Sanoma WSOY, vydavatel 

nejprodávanějšího deníku ve Finsku Helsingin Sanomat. Do výběrového řízení se hlásily i firmy se 

zahraničním kapitálem, pro finské politiky byl ovšem důleţitý fakt, ţe Sanoma WSOY byla ve Finsku 

dobře etablovaná a tamního mediálního prostředí znalá (Aslama, Hellman, Sauri 2004: 118). 
79

 Při koordinaci kmitočtového spektra spolupracuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání s Českým 

telekomunikačním úřadem. 



47 

 

a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na 

jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními 

právními předpisy.“
80

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je odpovědná Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky, pro kterou kaţdoročně předkládá výroční 

zprávu o své pracovní náplni a o stavu rozhlasového a televizního vysílání a o stavu 

audiovizuálních mediálních sluţeb.
81

 Licenci k provozování televizního vysílání uděluje 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na 12 let s moţností jednoho prodlouţení o 12 

let.
82

 To vše na základě licenčního řízení, ve kterém se přihlíţí zejména k:
83

 

 

a) ekonomické, technické a organizační vyspělosti ţadatele o licenci, 

b) prokazatelnosti vlastnických vztahů ţádající společnosti, 

c) přínosu „programové skladby navrhované ţadatelem o licenci k rozmanitosti 

stávající nabídky programů rozhlasového nebo televizního vysílání na území, 

které by mělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním pokryto“, 

d) plánovanému podílu evropské, evropské nezávislé a současné tvorby (vztahuje 

se pouze k ţádosti o licenci k televiznímu vysílání), 

e) přínosu uchazeče „pro rozvoj původní tvorby“, 

f) schopnosti ţadatele zajistit pro jistou část pořadů skryté nebo otevřené titulky 

pro sluchově postiţené, 

g) přínosu uchazeče „k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných 

menšin v České republice. 

 

Z hlediska vlastnictví médií stanovuje zákon o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání omezení týkající se kříţového vlastnictví celoplošného analogového 

i digitálního rozhlasového a televizního vysílání.
84

 Pro naši práci je relevantní 

celoplošné analogové televizní vysílání, ve kterém je pluralita informací (tedy diverzita) 

dle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání zajištěna následujícími 

předpisy:
85

 

 

                                                 
80

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 4. Dostupné z WWW: 

<http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/stavajici-pravni-predpisy/pdf/231-2001.pdf>. 
81

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 6. 
82

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 12. 
83

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 17. 
84

 Celoplošným televizním vysíláním chápe zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 

2) takové vysílání, které můţe na daném území přijímat minimálně 70% obyvatel České republiky. 
85

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 55 
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- „Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nesmí být drţitelem více neţ 

jedné licence k celoplošnému analogovému televiznímu vysílání.“ 

 

- „Provozovatel celoplošného analogového televizního vysílání se nesmí 

majetkově podílet na podnikání jiného provozovatele celoplošného analogového 

televizního vysílání.“ 

 

- „Provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona se nesmí slučovat 

s provozovatelem celoplošného analogového vysílání, a to tak, ţe jejich 

statutární orgány nebo členové statutárních orgánů jsou stejné osoby nebo osoby 

blízké nebo jsou společníky ve stejné obchodní společnosti nebo jsou osobami 

blízkými.“ 

 

Pokud jde o provozování jiného neţ celoplošného televizního vysílání, platí, ţe 

jedna fyzická osoba nebo jedna právnická osoba, která vlastní více licencí k tomuto 

účelu, nesmí svým souhrnným vysíláním přesáhnout sedmdesátiprocentní hranici 

celkového počtu obyvatel České republiky.
86

 Slučování provozovatelů vysílání je 

moţné, je ale nutné dodrţovat zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a v případech, kdy to tento zákon vyţaduje, oznámit takové sloučení Radě pro 

rozhlasové a televizní vysílání. O sloučení provozovatelů televizního vysílání musí 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vědět třeba v případě, ţe „došlo k takovému 

sloučení provozovatelů televizního vysílání, kdy jedna právnická osoba nebo jedna 

fyzická osoba má podstatný vliv na dva nebo více provozovatelů televizního vysílání.“
87

 

Kdy lze hovořit o podstatném vlivu? Kdyţ:
88

 

 

- přímý nebo nepřímý podíl právnické či fyzické osoby na hlasovacích právech 

přesahuje 34 %, 

- právnická nebo fyzická osoba rozhoduje o většině řídicích pracovníků nebo 

pracovníků na postech důleţitých pro chod provozovatele vysílání, 

- právnická nebo fyzická osoba uplatňuje svůj rozhodující vliv na základě 

smlouvy, dohody s akcionáři provozovatele vysílání nebo např. zvláštního 

ustanovení ve stanovách. 

                                                 
86

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 56.  
87

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 58. 
88

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 58. 
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Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání pamatuje také na 

vytváření programových sítí
89

 – taková síť můţe svým televizním vysíláním pokrývat 

maximálně 70 % celkového počtu obyvatel České republiky.
90

 

Navzdory zákonným ustanovením,
91

 která omezují kříţové vlastnictví 

analogového rozhlasového a televizního vysílání, legislativní úpravy po roce 2000 nijak 

podstatně neovlivnily liberální přístup českého státu ve věci vlastnictví médií. Tento 

přístup je podle Šmída v zásadě srovnatelný s hodnocením médií na počátku 90. let 

(Šmíd 2004c: 5) a Českou republiku tak staví do pozice státu, jenţ si v otázce vlastnictví 

médií klade minimální poţadavky. Šmíd konstatuje, ţe v České republice lze mluvit o 

pluralitě médií a jejich vlastníků, pokud uvaţujeme o komplexním trhu médií, tzn., o 

médiích tištěných i elektronických zároveň. Taková pluralita zajišťuje „podmínky pro 

vyjádření názorové rozmanitosti pluralitní demokratické společnosti.“ Ve specifických 

segmentech mediálního trhu vidí ovšem Šmíd subjekty s dominantním postavením 

(Šmíd 2004c: 17). Někteří kritici v tom spatřují problém v podobě ohroţení mediální 

plurality a volají po státních regulacích. Většinou ale v řadách veřejnosti i příslušných 

státních orgánů převaţuje domněnka, ţe není třeba legislativních intervencí, protoţe 

moţnost volby v oblasti médií Češi mají. „Z analýzy poměrů v České republice 

vyplývá, ţe koncentrace vlastnictví v českých médiích zatím ještě nedosáhla takového 

stupně, který by ohroţoval svobodu a pluralitu médií. (…) Ohroţení svobody a plurality 

médií v České republice dnes přichází spíše z ekonomické neţ z politické sféry. Je to 

nejen koncentrace vlastnictví, ale také velikost mediálního trhu, které mohou nepříznivě 

ovlivnit pluralitu českých médií a rozmanitost jejich obsahu.“ (Šmíd 2004c: 17). 

V zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání nacházíme také projevy 

behaviorální regulace. I přes naše konstatování, ţe behaviorální regulace má na 

programovou diverzitu menší vliv neţ regulace strukturální, si právě behaviorální 

regulace v další části textu povšimneme.  

                                                 
89

 Programovou sít definuje zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání jako „společné 

sestavování programů nebo jejich podstatných částí nebo vzájemné přejímání programů nebo jejich 

podstatných částí nebo jejich současné šíření více provozovateli (§ 2). 
90

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 57. 
91

 Vedle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání je důleţitou normou ovlivňující 

vlastnictví médií i zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe a o změně některých zákonů. 

Tento zákon určuje dominantní postavení na trhu, přičemţ posuzuje zejména vertikální integraci 

soutěţitelů, jejich trţní podíly a strukturu trhu (Šmíd 2004c: 4). 
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3.5. Behaviorální regulace televizního vysílání v České 
republice 

 

Nejprve připomeňme, ţe zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání dává provozovateli vysílání jistotu svobodného a nezávislého vysílání 

programů. „Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyváţené informace nezbytné 

pro svobodné vytváření názorů. (…) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen 

sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváţenou 

nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, 

náboţenství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a 

příslušnost k menšině.“
92

 

Pod behaviorální regulaci televizního vysílání v České republice můţeme 

zahrnout nařízení týkající se např. vysílání sponzoringu, reklamy, obchodních sdělení a 

také podpory evropské, evropské nezávislé a současné tvorby. Poslední bod je 

povinností vyplývající ze směrnice “Televize bez hranic“ – viz podkapitola 3.3.1. Zákon 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání říká, ţe tam, kde to jde, musí 

provozovatel televizního vysílání
93

 poskytnout na kaţdém svém programu 

„nadpoloviční podíl celkového vysílacího času“ evropským dílům. Do celkového 

vysílacího času, který slouţí jako základ pro stanovení času věnovaného evropským 

dílům, se nezapočítávají reklamy, zpravodajské a sportovní pořady, soutěţe, teletext a 

teleshopping.
94

 Tyto pořady se nezapočítávají ani do určování vysílacího času pro 

evropská díla nezávislých tvůrců – provozovatel televizního vysílání jim musí přidělit 

„10 % celkového vysílacího času kaţdého svého programu.“ Můţe také vyčlenit 

minimálně 10 % ze svého programového rozpočtu na nákup nebo výrobu evropských 

děl vytvořených nezávislými výrobci, a tím se této povinnosti zbavit.
95

 Další 

behaviorální regulace vyjmenovává § 32 zákona o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání – dotýká se např. vulgarismů, pořadů ohroţujících psychický a 

mravní vývoj mládeţe, zákazu propagace války apod. Behaviorální regulace jsou 

obsaţeny také v licencích k provozování televizního vysílání a v zákonu o České 

televizi. K těmto právním předpisům se dostaneme v příští kapitole diplomové práce. 

                                                 
92

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 31. 
93

 Vztahuje se na provozovatele celoplošného vysílání. 
94

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 42. 
95

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 43. 
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Závěr kapitoly 

 

Jestliţe jsme mediální diverzitu zastřešili normativním rámcem médií (viz 

kapitola 1), museli jsme dospět ke komunikační politice: v kapitole 3 jsme přiblíţili její 

odlišný vývoj v Evropě a v USA, způsobený jiným definováním parametrů veřejného 

zájmu (politická prosperita, sociální prosperita a ekonomická prosperita), a tím pádem i 

různé regulační postupy ve vztahu k médiím, které jsme konkretizovali na konceptech 

evropského veřejnoprávního vysílání a amerického nekomerčního vysílání. Následně 

jsme vyzdvihli strukturální regulaci jako tu nejvhodnější pro utváření programové 

diverzity a pokusili se o nalezení strukturálních regulačních opatření českých médií 

s vysílaným signálem. Za pomoci zákona o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsme dospěli k závěru, ţe 

strukturální regulace českých médií s vysílaným signálem jsou v zásadě liberální. 
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4. Počátky televizního duálního systému vysílání 

v České republice – nástup komerčních televizí 

Úvod do kapitoly 

 

Dříve neţ přejdeme k hlavní výzkumné části diplomové práce o televizní 

diverzitě, vylíčíme počátky duálního (smíšeného) systému vysílání v České republice, 

čímţ zároveň prezentujeme analyzované televizní stanice. V příslušných zákonech, 

které pomáhaly formovat koexistenci veřejnoprávních a soukromých vysilatelů, a téţ 

v licenčních podmínkách hledáme poţadavky na rozmanitost vysílání (v rovině 

struktury i v rovině obsahu). 

4.1. Stručný vhled do zrodu a vývoje televizního duálního 
systému vysílání v České republice 

 

V předchozí kapitole jsme uţ poznamenali, ţe zákon č. 468 z roku 1991 o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání otevřel dveře komerčním vysilatelům 

(rozhlasovým i televizním). Tento zákon, přijatý Federálním shromáţděním České a 

Slovenské Federativní republiky, zavádí přidělování licencí pro rozhlasové a televizní 

vysílání a za vrcholný regulační orgán určuje Federální radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání. V tomtéţ roce schvaluje Česká národní rada zákon č. 483/1991 Sb. o České 

televizi (dále jen zákon o České televizi). Česká televize na základě tohoto zákona 

vzniká 1. ledna 1992 (Köpplová a kol. 2003: 276-277). Úkolem České televize 

(vysilatele ze zákona) je dle zákona poskytování sluţby veřejnosti – tím pádem je 

kladen důraz i na diverzitu vysílání. Zákon o České televizi tedy, mimo jiné, vidí úlohu 

veřejné sluţby jako: „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyváţených 

a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, (…) vytváření a šíření 

programů a poskytování vyváţené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se 

zřetelem na svobodu jejich náboţenské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo 

národnostní původ, národní totoţnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto 

programy odráţely rozmanitost názorů a politických, náboţenských, filozofických a 

uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat 
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soudrţnost pluralitní společnosti, (…).“
96

 V současné době zahrnuje vysílání České 

televize dva celoplošné programy šířené prostřednictvím pozemních vysílačů (ČT1 a 

ČT2) a čtyři programy šířené prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T
97

 

(ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4). 

Vraťme se ale k zákonu 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání. Ten počítal s tím, ţe Česká televize bude provozovat dvě celostátní sítě a 

privatizace se bude týkat programu OK3. Zákon České národní rady č. 36 z roku 1993 o 

některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, schválený devět dnů 

před koncem České a Slovenské Federativní republiky, ovšem potvrdil federální předpis 

č. 597 z roku 1992, kterým se rušila federální média a který předesílal snahu tehdejší 

vládní koalice poskytnout komerčním vysilatelům mnohem více prostoru: České 

televizi přisoudili zákonodárci jednu vysílací síť (dosavadní okruh ČTV) a komerčnímu 

sektoru vyhradili uţ vystavěnou českou část frekvenční sítě federálního programu F1.
98

 

Záměr původní legislativy (tedy zákona č. 468/1991) byl přitom poněkud odlišný – tato 

legislativní úprava zbavovala komerční vysilatele povinnosti platit – na rozdíl např. od 

Spojených států amerických nebo Velké Británie – vysoké částky za licenci, přičemţ 

počítala s tím, ţe soukromé společnosti se budou podílet na budování vysílacích sítí. 

Stručně řečeno: „dostaneš licenci, dostaneš frekvence, ale investuj do vysílačů, 

přenosových tras!“ (Šmíd 2000: 47). 

Začátkem roku 1993 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 

rozhodla, ţe licenci k provozování celoplošného televizního vysílání
99

 na frekvencích 

bývalého federálního okruhu dostane společnost s ručením omezeným CET 21
100

 

s projektem televize Nova
101

. CET 21 tvořilo pět fyzických osob: sociologové Josef 

                                                 
96

 Zákon o České televizi, § 2. Dostupné z WWW: < http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/stavajici-

pravni-predpisy/pdf/483-1991.pdf >. 
97

 Z anglického Digital Video Broadcasting – Terrestrial (pozemní digitální vysílání). Podle státního 

informačního webu o přechodu ze zemského televizního analogového na zemské televizní digitální 

vysílání by k vypnutí posledního televizního analogového vysílání v České republice mělo dojít v roce 

2012. Digitalne.tv [online]. c2009 [cit. 2011-03-28]. Přecházíme na digitální vysílání. Dostupné z WWW: 

<http://www.digitalne.tv/>. 
98

 Do provedení privatizace ponechával zákon českou část federálního okruhu F1 ve správě České 

televize (ČT 2), stejně tak okruh OK3, respektive ČT3  (zpočátku ho měla Česká televize obhospodařovat 

do 31.12.1995, nakonec jí byl přisouzen definitivně) (Köpplová a kol. 2003: 282; Šmíd 2000: 109). 
99

 Televize Nova se stala první celoplošně vysílající komerční stanicí v České republice, i v celé 

postkomunistické Evropě (Šmíd 2000: 46). Své vysílání spustila 4. února 1994. 
100

 Central European Television for 21th Century. 
101

 Celkem se výběrového řízení účastnilo 26 subjektů, do závěrečného kola postoupili tito tři: CET 21, 

Art Produktion K (skupina, která se spoléhala na podporu českých finančních ústavů a mediální 

společnosti Ruperta Murdocha News Int.) a CLT Czech (projekt, který vznikl spojením AB Barrandov a 

lucemburského mediálního koncernu CLT/RTL) (Köpplová a kol. 2003: 284; Šmíd 2000: 89). „Lze 
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Alan a Fedor Gál, psychiatr Peter Hunčík a reţiséři Peter Kršák a Vlastimil Venclík 

(Köpplová a kol. 2003: 283-284).
102

 CET 21 se – po souhlasu Rady České republiky pro 

rozhlasové a televizní vysílání – stala spolumajitelem České nezávislé televizní 

společnosti (ČNTS) (Köpplová a kol. 2003: 284; Šmíd 2000: 108). „ČNTS je zmocněna 

drţitelem licence na základě řádně registrované společenské smlouvy ke všem úkonům 

souvisejícím s vývojem a provozem televizní stanice NOVA TV. Účast CET 21 v této 

společnosti je vyjádřena nepeněţitým vkladem, tj. finančním ohodnocením licence. 

Licence jako taková do ČNTS vloţena není a je oddělena od všech ostatních aktivit 

ČNTS.“
103

 Finanční investice do ČNTS zajišťovaly společnosti Central European 

Development Corporation (CEDC), respektive Central European Media Enterprises Ltd. 

(CME)
104

 a Česká spořitelna (Šmid 2000: 108). Rada České republiky pro rozhlasové a 

televizní vysílání při výběru vítěze výběrového řízení přihlíţela také k diverzitě 

vysílání: „Rada usoudila, ţe projekt CET 21 nejlépe vyhovuje záměru vytvoření 

takového projektu televizního vysílání soukromého provozovatele, který respektuje 

zájem veřejnosti, přispívá k utváření demokratické společnosti a odráţí její názorovou 

pluralitu a poskytne objektivní a vyváţené informace nezbytné pro svobodné vytváření 

názorů (…).“
105

 CET 21 se zároveň zavázala, ţe část vysílání a programových nákladů 

věnuje na vlastní tuzemskou produkci, ţe bude podporovat pořady nezávislých 

producentů a evropských filmařů.
106

 Jak ale připomíná Šmíd, televize Nova mnohdy 

programovou skladbu danou licenčními podmínkami nedodrţovala, navíc zákon č. 

301/1995 jí umoţnil (stejně jako ostatním provozovatelům televizního vysílání) poţádat 

                                                                                                                                               
důvodně předpokládat, ţe o úspěchu projektu CET 21 rozhodly nejen sliby předkladatele, ale také obavy 

ze síly mezinárodních mediálních koncernů. (…) Filozofie, kterou se Rada řídila, by se tedy dala zhruba 

vyjádřit asi takto: vybereme si raději neznámé Američany ochotné se nám přizpůsobit, neţ silné CLT 

nebo Murdocha, které bychom museli poslouchat.“ (Šmíd 2000: 89). Koho má Šmíd na mysli, kdyţ 

zmiňuje “neznámé Američany“, objasňujeme v další části textu. 
102

 Později se společníkem CET 21 stal také Vladimír Ţelezný, který před Radou České republiky pro 

rozhlasové a televizní vysílání prezentoval při výběrovém řízení projekt televize Nova (Köpplová a kol. 

2003: 284). 
103

 Doplněk Zprávy o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 

(1.3.1993 – 31.1.1994), IV. část. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t0855a00.htm >. 
104

 CEDC byla původně kanadsko-americkou investiční skupinou pro operace ve střední a východní 

Evropě v čele s Ronaldem S. Lauderem, jedním ze dvou dědiců kosmetického gigantu Estee Lauder Inc. 

V roce 1993 přecházejí mediální aktivity CEDC na samostatnou společnost s ručením omezeným CME 

(Šmíd 2000: 90-91). V současné době se CME, registrovaná na Bermudách, prezentuje jako přední 

mediální společnost ve střední a východní Evropě, kde působí v šesti zemích: kromě České republiky 

v Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Slovensku a Slovinsku. CME: Central European Media Enterprises 

[online]. 2011 [cit. 2011-05-02]. Company Overview. Dostupné z WWW: <http://www.cetv-

net.com/en/about-cme/company-overview.shtml>. 
105

 Rozhodnutí o udělení licence, str. 2. Dostupné z WWW: < http://www.rrtv.cz/cz/files/lic/6254.pdf > 
106

 Příloha k licenci č. 001/1993, str. 2. Dostupné z WWW: < http://www.rrtv.cz/cz/files/lic/6254.pdf >  
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Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o zrušení licenčních 

podmínek.
107

 Brzy si televize Nova vybudovala dominantní postavení na českém 

televizním trhu (Köpplová a kol. 2003: 290). 

Po několika vlastnických peripetiích
108

 se společnost CET 21 vrátila do struktur 

CME. Je drţitelem licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím 

pozemních vysílačů (Nova), prostřednictvím druţice (Nova, Nova Cinema, Nova Sport, 

MTV), kabelových systémů (Nova Sport) a prostřednictvím pozemních vysílačů 

v systému DVB-T (Nova, Nova Cinema).
109

 V posledních letech se CET 21 začíná 

angaţovat také v internetových projektech – příkladem jsou např. zpravodajský portál 

tn.cz, rodinný web doma.cz nebo archiv filmů a seriálů voyo.cz. 

Současný program televize Nova charakterizuje CET 21 následovně: 

 

a) „Program Nova je určen převáţně masovému divákovi. 

b) Hlavní zpravodajský pořad je vysílán v prime time.
110

 

c) Původní tvorba je zaměřena převáţně na dramatickou tvorbu a publicistiku. 

Publicistika se zaměřuje na aktuální problémy běţného občana a na atraktivní 

témata. 

d) V programové skladbě jsou zastoupeny pořady s přímým vstupem diváků. 

e) Nabídka kinematografické produkce se orientuje na divácky přitaţlivé tituly. 

f) Sportovní pořady jsou zaměřeny převáţně na nejmasovější sporty jako fotbal, 

hokej. Ostatní sporty jsou pokrývány převáţně zpravodajsky.“
111

 

 

Byla-li televize Nova první celoplošně vysílající soukromou stanicí v České 

republice, pak Premiéra TV byla vůbec první komerční stanicí, která se na českém 

televizním trhu objevila: vysílání zahájila 20. června 1993 v oblasti Prahy a středních 

Čech, a to na základě licence udělené Radou České republiky pro rozhlasové a televizní 

vysílání společnosti FTV Premiéra v roce 1992. „V době udělení licence byla FTV 
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 Podrobněji o tom ŠMÍD, Milan. Média, internet, TV Nova a já. Praha: ISV, 2000. s. 109-110; 115-116. 
108

Podrobněji o tom ŠMÍD, Milan. Média, internet, TV Nova a já. Praha: ISV, 2000. s. 137 – 161. 
109

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. [cit. 2011-03-26]. Licenční podmínky. Dostupné z 

WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/licencni-podminky.htm>. 
110

 Prime time je hlavní vysílací čas. V podmínkách českého projektu elektronického měření sledovanosti, 

zajišťovaného Asociací televizních organizací, je prime time vymezen časem 19:00 aţ 23:00 hodin. 

Asociace televizních organizací [online]. 2011 [cit. 2011-04-11]. Terminologie - ATO. Dostupné z 

WWW: <http://www.ato.cz/tv-vyzkum/metodika-pem-iii/terminologie/p>. 
111

 Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, spisová značka: 2008/147/vhu/CET. Dostupné z 

WWW:  <http://www.rrtv.cz/cz/files/lic/6254.pdf > 
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Premiéra společností s ručením omezením (základní jmění 100 000 korun), v níţ měla 

30 % filmová a televizní reţisérka Marie Poledňáková. Dále byli společníky Petr 

Poledňák (20 %), Jitka Markvartová (30 %) a Petr Markvart (20 %). FTV Premiéra při 

vytváření programu a nákupu zahraničních pořadů spolupracovala s italským televizním 

producentem Mariem Volanim.“ (Köpplová a kol. 2003: 281; 286). Vysílání Premiéry 

TV se postupně rozšiřovalo na celé území České republiky: „Rada uděluje společnosti 

FTV Premiéra s.r.o. se sídlem (…) licenci k provozování celoplošného televizního 

vysílání prostřednictvím satelitu jako centrálního programu pro regionální a lokální 

televizní vysílání
112

 na dobu do 28.6.2006. Název stanice je Premiéra TV, časový rozsah 

vysílání je specifikován v podmínkách k licenci. Základní specifikace programu: 

plnoformátový
113

 televizní program dle projektu.“
114

 Vysílání Premiéry TV bylo ale 

ztrátové, proto do společnosti FTV Premiéra vstupuje Investiční a poštovní banka, která 

v ní nejprve získává pětapadesátiprocentní podíl, a posléze ji zcela ovládá (Köpplová a 

kol. 2003: 295). Provázanost s Investiční a poštovní bankou trvá – skrze společnosti 

Domeana a Nomura – aţ do konce 90. let 20. století, kdy se Domeany zmocňuje firma 

GES Holding (Köpplová a kol. 2003: 326). V roce 1997 dochází s vědomím Rady 

České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ke změně názvu stanice z Premiéra 

TV na Prima televize: „Rada ve správním řízení konstatovala, ţe se jedná o formální 

změnu, která neovlivní původní projekt, a proto rozhodla tak, jak je uvedeno ve 

výroku.“
115

 Současným provozovatelem vysílání Prima televize je společnost FTV 

Prima, s.r.o., jejímţ jediným společníkem je FTV Prima Holding, a.s. – původně GES 

MEDIA HOLDING, kterou v roce 2002 zaloţila v Nizozemsku registrovaná společnost 

GES Media Europe.
116

 „Na podzim roku 2005 se společnost GES MEDIA EUROPE 

                                                 
112

 Aktuálně sdílí kmitočty s Prima televizí kromě praţského a středočeského vysílání Prima televize 

sedm televizí sdruţených do regionální zpravodajské sítě R1. Konkrétně: televize Genus (Liberec), Dakr 

(Most), Vřídlo (Karlovy Vary), Lyra (Ústí nad Labem), Zak (Plzeň), Morava (Olomouc) a Vysočina 

(Jihlava). Prostor ve vysílání Prima televize dostávají tyto regionální stanice v podvečerním čase. 

Iprima.cz [online]. 21.07. 2009 [cit. 2011-03-28]. Minuty regionu. Dostupné z WWW: 

<http://www.iprima.cz/porady/minuty-regionu>. 
113

 Plnoformátový televizní program je takový program, který zahrnuje „pořady různého zaměření a 

témat, zejména pořady zpravodajské, filmové, dokumentární, hudební a vzdělávací, který není zaměřen 

pouze na určitou skupinu obyvatel se shodnými zájmy.“ Zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, § 2. 
114

 Rozhodnutí o udělení licence, č.j.: Ru/93/94. Dostupné z WWW: 

<http://www.rrtv.cz/cz/files/lic/8715.pdf > 
115

 Rozhodnutí o změně licence, čj.: Rz/51/97-12.3.97/532. Dostupné z WWW: 

<http://www.rrtv.cz/cz/files/lic/8715.pdf > 
116

 Lidovky.cz [online]. 2. listopadu 2005 [cit. 2011-03-28]. Švédi ovládli půl Primy. Dostupné z WWW: 

<http://byznys.lidovky.cz/tiskni.asp?r=moje-penize&c=A051102_125221_ln_ekonomika_blh>. 
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B.V. (dále jen GME) dohodla se společností MTG Broadcasting A. B. (dále jen 

MTG
117

) o vstupu do společnosti FTV Prima Holding, a. s. MTG se stala majitelem 

50 % akcií společnosti FTV Prima Holding, a. s. Zbylých 50 % zůstává v majetku 

původního akcionáře, společnosti GES MEDIA EUROPE B. V. (…) Strategické 

partnerství MTG a GME si od samého začátku klade za cíl posílit postavení FTV Prima, 

spol. s r. o., na českém televizním trhu, a to především nákupem atraktivních 

zahraničních pořadů a nových televizních formátů.“
118

 

 FTV Prima s.r.o. je v současné době drţitelem licence k provozování 

televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů (Prima televize: celoplošné 

vysílání a regionální vysílání pro Prahu a střední Čechy) a prostřednictvím pozemních 

vysílačů v systému DVB-T (Prima televize, Prima COOL, Prima family, která ještě 

nezahájila vysílání, a Prima love).
119

 

 Závěr kapitoly 

 

Počátky duálního systému vysílání v České republice formoval především zákon 

č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Postavení České 

televize stanovoval zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi. Vstup soukromým 

televizním společnostem na český televizní trh výrazně usnadňovala moţnost získání 

vystavěné frekvenční sítě federálního programu F1. Ta nakonec připadla projektu 

televize Nova společnosti CET 21, s.r.o. Televize Nova, dnes spadající do mediální 

skupiny CME, se stala první celoplošně vysílající komerční stanicí v České republice. 

Vůbec první komerční televizní stanicí vysílající v Česku byla Premiéra TV, později 

přejmenovaná na Prima TV. Licenci k provozování jejího vysílání v Praze a středních 

Čechách udělila Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání společnosti 

FTV Premiéra, s.r.o. Vlastnické podíly v Prima TV mají mediální domy MTG a GME. 
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 MTG – Modern Times Group, švédská společnost. „MTG je mezinárodní skupina působící na poli 

zábavy v televizním a rozhlasovém vysílání ve více neţ 30 zemích světa. MTG je největší operátor na 

poli terestrických a placených televizí ve Skandinávii a Pobaltí a největší provozovatel rozhlasových 

stanic v severní Evropě.“ Iprima.cz [online]. 2009 [cit. 2011-03-28]. O společnosti. Dostupné z WWW: 

<http://www.iprima.cz/o-spolecnosti/predstaveni-spolecnosti>. 
118

 Iprima.cz [online]. 2009 [cit. 2011-03-28]. O společnosti. Dostupné z WWW: 

<http://www.iprima.cz/o-spolecnosti/predstaveni-spolecnosti>. 
119

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. [cit. 2011-03-26]. Licenční podmínky. Dostupné z 

WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/licencni-podminky.htm>. 
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5. Diverzita televizních programových typů v České 
republice  

Úvod do kapitoly 

 

Níţe představujeme hlavní výzkumnou část diplomové práce. Projevujeme v ní 

zájem o diverzitu televizních programových typů – k jejímu zkoumání uţíváme indexy 

poměrné a absolutní entropie a index odchylky. Po přiblíţení metodologických postupů 

výzkumu předkládáme výsledky diverzity programových typů u sledovaných televizí na 

vertikální i horizontální úrovni a dále výsledky programové odlišnosti na vertikální i 

horizontální úrovni. Výpočty zmíněných výsledků obsahuje Příloha č. 4 (tabulky na 

CD) – čtenář po kliknutí do příslušné buňky vidí postup, kterým jsme se k danému číslu 

v příslušné buňce propracovali. Součástí této kapitoly nebude oproti předcházejícím 

kapitolám část nazvaná Závěr kapitoly. Výsledky výzkumné části souhrnně hodnotíme 

v následném Závěru, v němţ potvrzujeme, respektive vyvracíme nastolené hypotézy. 

5.1. Úrovně diverzity televizních programových typů a její 
zjišťování 

 

V první kapitole diplomové práce jsme přiblíţili šíři konceptu diverzity 

v prostředí masových médií a jeho moţná uchopení. Jedním z nich byla také diverzita 

televizních programových typů (viz podkapitola 1.3.), kterou se budeme hlouběji 

zabývat v aktuální – tedy empirické – části práce. I přes naznačená úskalí výzkumu 

diverzity televizních programových typů (o nich opět detailněji v podkapitole 1.3.) 

budeme zjišťovat, jak se v tomto ohledu vyvíjela diverzita českých celoplošných 

televizí v letech 1998 – 2006, konkrétně jakou měl divák výběrovou rozmanitost 

televizních programových typů. V našem výzkumu se opřeme o metody měření uţité 

Heikki Hellmanem ve studii Diversity – An End in Itself? Developing a Multi-Measure 

Metodology of Television Programme Variety Studies a ve studii Does Market Entry 

Regulation Matter?, na které kromě Heikki Hellmana spolupracovali také Minna 

Aslama a Tuomo Sauri. 

Rozmanitost volby je poněkud zvláštní koncept, připomíná Hellman. „`Proč 

bychom měli chtít pouze větší počet výběrových alternativ, kdyţ většina 

upřednostňovaných alternativ zůstává stejná?` ptá se provokativně Dowding. Přidávání 

nových kanálů nebo programových variant nutně nepřidává na důleţitosti výběrové 
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škály, ale spíše samotnou moţnost volby činí sloţitější. Nicméně Dowding prokazuje, 

ţe přidávání výběrových alternativ nás oslovuje s tím, jak statisticky stoupá 

pravděpodobnost poskytnutí té nejpreferovanější varianty, a zároveň s tím, jak nám 

poskytuje kontrolní opatření (kontrolní měření – pozn. autora) nad alternativami.“ 

(Dowding 1992: 305) (cit. dle Hellman 2001: 184). 

Stejně jako koncept diverzity sám, také diverzita televizních programových typů 

můţe být zjišťována na více úrovních. Pro účely této práce budeme po vzoru Aslamy, 

Hellmana a Sauri rozlišovat mezi diverzitou a odlišností (dissimilarity). Měřením 

diverzity televizních programových typů máme na mysli výpočet pravděpodobnosti, ţe 

divák uvidí na konkrétní televizní stanici během sledovaného období rovnoměrně 

rozloţené (vyváţené) různé programové typy. Měřením programové odlišnosti máme na 

mysli výpočet pravděpodobnosti, ţe divák uvidí rovnoměrně rozloţené rozmanité 

programové typy v momentě, kdy přepíná z jednoho kanálu na druhý. Měření odlišnosti 

nám fakticky říká, nakolik se obsah (reprezentovaný programovými typy) jedné 

televizní stanice odlišuje od obsahu jiné televizní stanice. Teoreticky vzato je totiţ 

moţné, ţe obsahy dvou televizních stanic budou identické. Diverzitu i odlišnost 

televizních programových typů lze měřit vertikálně (na úrovni jedné stanice) a 

horizontálně (na úrovni všech vysílajících televizních stanic nebo na úrovni 

zkoumaných televizních stanic) (Aslama, Hellman, Sauri 2004: 121). Proč bychom měli 

brát v potaz roviny vertikální a horizontální? „Teorie říká, ţe čím více dostupných 

televizních kanálů, tím širší rozsah televizní nabídky. Stejně tak efektivní kombinace 

vertikálně úzce vymezených televizních kanálů, soutěţících s jasně rozlišitelnými 

televizními stanicemi, můţe vyústit v celkově širokou pestrost (vysokou systémovou 

diverzitu).
 120

 Ačkoli je tento efekt patrný pouze ve vícekanálovém prostředí, vysvětluje 

nám, proč bychom se při analyzování programové různosti měli ohlíţet na vertikální a 

horizontální aspekty diverzity.“ (Hellman 2001: 185). 

Kořeny výzkumu diverzity televizních programových typů bychom hledali v 

USA. Tam se také – pokud porovnáváme s evropským prostorem – liší přístup 

k analýze: američtí mediální odborníci vyuţívají pro popis programové diverzity 

propracované a náročné matematické ukazatele. Naproti tomu mediální odborníci 

z Evropy vycházejí z jednodušších postupů, v nichţ uplatňují časový rozsah 

jednotlivých televizních pořadů rozřazených do předem vytyčených kategorií. 

                                                 
120

 Systémová diverzita je zde synonymem k horizontální rovině diverzity, pozn. autora.  
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„Samozřejmě, ţe americké studie jsou také zaloţeny na podobné obsahové analýze, ale 

je pro ně typické, ţe pracují s popracovanější klasifikací, která počítá s různými sub-

ţánry televizních sérií a seriálů.“ (Hellman 2001: 186). Podle Hellmana tyto 

metodologické nuance odráţejí dva modely diverzity médií: trţní model a model 

veřejné sféry (viz kapitola 2.). 

Pro výpočet diverzity, respektive programové odlišnosti vyuţijeme dvou 

matematických vzorců – index poměrné entropie (Relative Entropy Index), respektive 

index odchylky (Dissimilarity Index). Začněme indexem poměrné entropie značeným 

písmenem H (Hellman 2001: 191): 

Obrázek 2
121

 

 

Index poměrné entropie získáme tak, ţe hodnotu absolutní entropie vydělíme 

hodnotou maximální entropie, která stanovuje maximální moţnou hodnotu. Písmeno N  

ve jmenovateli zlomku zastupuje počet programových typů. Zbývá ještě dodat, jak 

zjistíme hodnotu absolutní entropie: 

Obrázek 3
122

 

 

Pi je procento času věnovaného danou televizí danému programovému typu 

(zastoupení programového typu ve sledovaném období vyjádřené procenty). Pokud 

chceme měřit diverzitu televizních programových typů na horizontální úrovni, 

zahrnujeme pod Pi souhrnné procento času věnovaného všemi televizními stanicemi 

danému programovému typu. Horizontální úroveň diverzity televizních programových 

typů se počítá napříč vybranými televizními stanicemi (Aslama, Hellman, Sauri 2004: 

121).  

Index absolutní entropie vychází z matematické definice Clauda Shannona
123

 a 

má, jak ukazují výše uvedené vzorce, logaritmický charakter: „je definován jako 

záporný součet časových poměrů vynásobený logaritmem daného poměru.“ (Dimmick, 

McDonald 2003: 68). „Index poměrné entropie zastupuje součet pravděpodobností 

vysílání různých televizních ţánrů. Vysoká poměrná entropie vztaţená k nějakému 

                                                 
121

 Index poměrné entropie. 
122

 Index absolutní entropie. 
123

 Definici rozvedl Claud Shannon v publikaci Matematická teorie komunikace, jejímţ spoluautorem byl 

Waren Weaver (Dimmick, McDonald 2003: 78). Oběma je v mediálních studiích připisováno autorství 

teorie informace, která pomohla rozvoji modelu lineární komunikace (Reifová a kol. 2004: 88; 150). 
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televiznímu kanálu značí vysokou pravděpodobnost, ţe mnoho programových typů 

nebo všechny programové typy jsou obsaţeny v programovém mixu. Čím více ţánrů je 

zastoupeno v televizní výrobě a čím rovnoměrnější je jejich rozptýlení v programovém 

plánu, tím vyšší skóre index poměrné entropie ukazuje.“ (Hellman 2001: 191). Toto 

skóre osciluje mezi čísly 0 a 1. Číslo 0 značí nulovou diverzitu, tzn., ţe veškerý obsah 

spadá do jedné kategorie – do jednoho programového typu. Naopak číslo 1 poukazuje 

na maximální diverzitu, tzn., ţe veškerý obsah je rovnoměrně rozprostřen v daných 

kategoriích. Jinými slovy – televizní programové typy mají v televizním plánu 

rovnoměrné zastoupení. Samozřejmě, ţe se málokdy stane, aby výsledek indexu 

poměrné entropie vyšel 0, nebo aby byl roven přímo číslu 1. Je proto důleţité vymezit 

hodnotovou škálu pro stanovení míry diverzity televizních programových typů. 

V našem výzkumu aplikujeme škálu hodnot stanovenou Hellmanem, který ji ovšem 

přebírá od švédského médiologa Petera Hillveho: 0,01 aţ 0,34 – velmi nízká míra 

diverzity; 0,35 aţ 0,54 – nízká míra diverzity; 0,55 aţ 0,69 – střední míra diverzity; 0,70 

aţ 0,79 – vysoká míra diverzity; 0,80 aţ 1,00 – velmi vysoká míra diverzity. 

Logaritmická podoba indexu poměrné entropie způsobuje, ţe čím více se na hodnotové 

škále blíţíme k číslu 1 – k maximální moţné míře diverzity – tím obtíţnější je 

zvyšování výsledných hodnot indexu poměrné entropie: na hodnotové škále je snazší 

zvýšit index poměrné entropie např. z čísla 0,35 na číslo 0,40, neţ např. z čísla 0,85 na 

0,90 (Hillve a kol. 1997: 298) (cit. dle Hellman 2001: 191 – 192). Výhodou indexu 

poměrné entropie je to, ţe pracuje nejen s počtem definovaných kategorií (v našem 

případě programových typů), ale také s koncentrací uvnitř kategorií (v našem případě 

s časovými poměry) (Kambara 1992) (cit dle Hellman 2001: 192). Index poměrné 

entropie se v mnoha vědních oborech (např. v ekologii, komunikačních studiích, 

sociologii atd.) začal uţívat v 50. letech 20. století (Dimmick, McDonald 2003: 68). 

Index odchylky odvozuje svůj původ od Simpsonova
124

 indexu (Dimmick 

McDonald 2003: 66). Jak postupovat při výpočtu indexu odchylky, značeného 

písmenem D (Hellman 2001: 192)? 

Obrázek 4
125

 

 

„Matematicky jde o odečtení procenta času p věnovaného programové kategorii 

i vysílatelem A (piA) od odpovídajícího čísla dalšího vysílatele (PiB) a poté o sečtení 
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 Simpson, E.H. Measurement of diversity. Nature, 163, 688. (Cit. dle Dimmick, McDonald 2003). 
125

 Index odchylky. 
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rozdílů.“ (Hellman 2001: 192). Čím vyšší číslo (maximální moţná hodnota, která můţe 

vyjít, je číslo 2, naopak minimální hodnotou je číslo 0), tím větší odchylka mezi dvěma 

televizními stanicemi, přičemţ nezáleţí na tom, zda výsledek po odečtení bude kladný 

nebo záporný – jedná se nám pouze o rozsah odchylky. Také pro index odchylky 

musíme stanovit hodnotovou škálu, o kterou se opřeme při interpretaci výsledků. 

Hellman na základě dřívějších zkušeností navrhuje následující: 0,00 aţ 0,19 – velmi 

nízká míra odchylky; 0,20 aţ 0,49 – nízká míra odchylky; 0,50 aţ 0,79 – střední míra 

odchylky; 0,80 aţ 1,19 – vysoká míra odchylky; 1,20 aţ 2,00 – velmi vysoká míra 

odchylky. „Je důleţité zdůraznit, ţe toto měření analyzuje pouze dva televizní kanály 

v nějakém čase. Jinak řečeno, index odchylky ukazuje, které televizní kanály jsou si 

nejvíce podobné, nebo které jsou vzájemně rozdílné. Měření ale můţe být aplikováno 

také horizontálně, a to vypočítáním průměrné odchylky mezi televizními kanály během 

stanoveného časového úseku. Čím vyšší průměrná odchylka, tím menší stejnost mezi 

televizními kanály na úrovni systému.“ (Hellman 2001: 193). Pokud chceme měřit 

programovou odlišnost na horizontální úrovni, vypočítáváme průměr z jednotlivých 

indexů odchylky zjištěných v daných letech (Aslama, Hellman, Sauri 2004: 121). 

Berme na vědomí, ţe větší část měření diverzity se řadí mezi duální koncepty 

(nejenom v oblasti komunikačních studií, ale i v jiných vědních disciplínách). Duálními 

koncepty v této souvislosti míníme stav, kdy jedno číslo kvantifikuje vybranou řadu 

kategorií (programové typy, typy firem, klasifikace etnických příslušností aj.) a 

přiřazení konkrétních prvků do kategorií zároveň. Fakticky se jedná o vzájemnou 

interakci mezi kategoriemi a prvky v nich (Dimmick, McDonald 2003: 63 – 64). 

5.2. Metodologie výzkumu 

 

Bylo uţ předesláno, ţe empirická část diplomové práce se bude snaţit o 

zachycení vývoje diverzity programových typů českých celoplošných televizí v letech 

1998 – 2006. Nejprve objasněme, které televize konkrétně zapojujeme do výzkumu: 

Aby bylo měření diverzity co nejobjektivnější, rozhodli jsme se pro volbu analogových 

vysílání prvního programu České televize, Prima televize a televize Nova. Program 

těchto televizí je (a v monitorovaném období, o kterém pojednáváme dále, byl) 

plnoformátový a na rozdíl od druhého programu České televize se orientuje a orientoval 

na většinového diváka. Jako příklad uveďme zprávy z ročenek České televize z let 2002 

a 2004: „Hlavní zásady programové nabídky České televize v roce 2002 směřovaly 
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především k posílení sluţby veřejnosti – a v tom ohledu ke splnění všech povinností 

vyplývajících z novelizovaného zákona o České televizi, dále k výraznějšímu odlišení 

charakteru programů ČT1 a ČT2 (…).“ (Ročenka České televize 2002: 35). 

„Programovou nabídku České televize dlouhodobě charakterizuje programová skladba 

na ČT1 jako univerzálnějšího programu a na ČT2 jako programu se zaměřením na 

speciální ţánry a pořady zejména pro divácké menšiny.“ (Ročenka České televize 2004: 

37). Náš výzkum tedy nepostihuje diverzitu programových typů v rámci celistvé 

televizní krajiny České republiky, ale diverzitu českých celoplošných televizí ČT1, 

Prima televize a televize Nova. 

Monitorovaným obdobím výzkumu jsou roky 1998 (včetně) aţ 2006 (včetně) – 

celkem postihujeme vývoj diverzity televizních programových typů během osmi let. 

Jsme nuceni vynechat v našem výzkumu rok 1999, protoţe TV Nova kvůli změně 

majitele TV metrových dat
126

 nedisponuje daty o programových typech. Svévolné 

přiřazování pořadů do programových typů nám pro měření diverzity nepřišlo vhodné. A 

z jakého důvodu jsme zvolili právě období let 1998 - 2006? Vzhledem k tomu, ţe data o 

délce jednotlivých programových typů poskytují komerční vysilatelé s odkazem na 

Asociaci televizních organizací, která v České republice coby zájmové sdruţení 

právnických osob zajišťuje elektronické měření sledovanosti zastoupených televizí a 

nabízí výstupní a jednotná data o sledovanosti, zvolili jsme počáteční rok právě 

s ohledem na historii Asociace televizních organizací (ATO). V červnu roku 1997 totiţ 

pod hlavičkou ATO začalo v České republice elektronické měření sledovanosti 

televizních stanic. Rok 1998 je tak prvním uceleným rokem, během něhoţ byla 

sledovanost televizí zapojených do ATO měřena elektronicky.
127

 Motivací pro druhý 

mezní rok, rok 2006, byl nástup digitálního televizního vysílání. Řádné digitální 

vysílání prvního kanálu (multiplexu A) spojujeme s říjnem roku 2005. Právě v roce 

2006 začalo postupné rozšiřování pokrytí multiplexu A, Česká televize spustila nový 

program ČT4 Sport a došlo k obrovskému nárůstu prodeje set-top boxů – přístrojů, které 

umoţňují přijímat digitální vysílání.
128

 Roku 2007 pak na Domaţlicku skončilo 

analogové vysílání České televize a televize Nova. Domaţlicko se tak stalo první oblastí 
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 TV metr je zařízení určené pro „zaznamenávání sledovanosti televize jednotlivých členů, resp. hostů 

televizní domácnosti.“ Asociace televizních organizací [online]. 2011 [cit. 2011-04-19]. Terminologie. 

Dostupné z WWW: < http://www.ato.cz/tv-vyzkum/metodika-pem-iii/terminologie/t >. 
127

 Asociace televizních organizací [online]. 2011 [cit. 2011-04-19]. Televizní trh a měření sledovanosti. 

Dostupné z WWW: <http://www.ato.cz/co-je-to-ato/historie/televizni-trh>. 
128

 Digizone.cz [online]. 2007 [cit. 2011-04-20]. Stručná historie digitalizace v České republice. Dostupné 

z WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/strucna-historie-digitalizace-v-ceske-republice/>. 
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v České republice, kde došlo k vypnutí analogového vysílání.
129

 S pozvolným začátkem 

digitální televize tak vlastně začíná i nová éra televize, kterou v našem výzkumu 

oddělujeme od “analogových let“. 

Kaţdý rok zastupují v našem výzkumu zářijové měsíce
130

 televizního vysílání 

v denním rozmezí 8 aţ 23 hodin. Zářijové měsíce byly vybrány s vědomím, ţe po 

letních měsících nabízejí televize plnohodnotné “zaběhnuté“ schéma, mnohdy i s řadou 

novinek, např. v podobě nových dílů divácky oblíbených seriálů, nových soutěţí, filmů 

apod. Důkazem toho můţe být např. září roku 1998 v České televizi: „(…) Po změnách 

ve vedení České televize (novým ředitelem programu byl jmenován Martin Bezouška) 

pak začalo vznikat nové programové schéma. Zpočátku přicházely pouze drobné dílčí 

obměny, později, s působností od září, obměny zásadnějšího a koncepčnějšího 

charakteru.“ (Ročenka České televize 1998: 32). Původně jsme uvaţovali o denním 

rozmezí 6 aţ 23 hodin. Pokud bychom ale přistoupili na tuto variantu, výrazně bychom 

zkreslili měření diverzity programových typů u Prima televize, jejíţ denní vysílání, 

následující po nočním vysílání (respektive večerním vysílání z předchozího dne), 

začínalo během sledovaných let (kromě roku 2006) aţ v 8 hodin. Ukončení denního 

rozmezí 23. hodinou vycházelo ze stanovení prime time ATO, která hlavní vysílací čas 

v projektu elektronického měření ukončuje právě časem 23:00 (viz kapitola 4). Do 

denní stopáţe jsme tak nezařadili pořady, které začaly před 8. hodinou ranní a trvaly 

jakkoli dlouho i po tomto časovém limitu, a naopak jsme zařadili všechny pořady, které 

začaly do 23. hodiny večerní s přesahem maximálně do 23:40. Stanovení přesahu je 

nutné, protoţe v současné době podle Mgr. Hany Langerové, vedoucí analytičky 

databáze programu České televize, není moţné „rozdělit pořady na pomezí 

poţadovaného limitu.“ (viz Příloha č. 1). Nejmenší měřitelnou jednotkou (měřitelnou 

časově) se tak v našem výzkumu stává individuální televizní pořad – „ucelená část 

televizního kanálu s určitým konkrétním obsahem či sdělením ohraničená začátkem a 

koncem. Pořad má svůj vlastní název a je vysílán v určitém čase.“
131

 Časový přesah 

maximálně do 23:40 lze dobře korigovat u pořadů Prima televize a televize Nova: 

důvodem je forma poskytnutí dat o délce jednotlivých pořadů, respektive programových 

typů (více o formě poskytnutí dat jednotlivými televizemi v další části textu). Na 
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 IHNed.cz [online]. 31.8. 2007 [cit. 2011-04-19]. Na Domaţlicku skončí analogové vysílání. Dostupné 
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základě dat poskytnutých Českou televizí nemůţeme toto korigování provádět tak 

důsledně a musíme akceptovat, ţe délka pořadů přesahovala „více či méně“ za čas 

23:00. (viz Příloha č. 1). Je zřejmé, ţe v našem měření zcela vynecháváme noční 

televizní vysílání, jehoţ délka se u sledovaných televizí v různých letech liší a zároveň 

se během něj často reprízují pořady z denního vysílání.
132

 

Rozřazení televizních pořadů do základních programových typů
133

 (podrobněji o 

nich v podkapitole 1.3.) se primárně odvíjelo od kategorizace uţívané Českou televizí, 

která vychází z metodiky uţívané Evropskou vysílací unií (European broadcasting 

union).
134

 Celkem pracujeme se sedmi programovými typy: dokumentárními pořady 

(např. z oblasti umění, médií, literatury, vědy, historie), dramatickými pořady (zejména 

seriály a filmy), hudebními pořady (např. hitparády, hudební klipy, muzikály váţná 

hudba, lidová hudba a tanec), publicistickými pořady (např. aktuální pořady, 

publicistické magazíny, besedy, diskuse, rozhovory), sportovními pořady (např. 

sportovní zpravodajství, magazíny, sportovní přenosy) zpravodajskými pořady (např. 

hlavní zpravodajské relace, zprávy, počasí, zpravodajské magazíny, regionální vysílání) 

a zábavnými pořady (např. soutěţní hry, kvízy, zábavná vystoupení, talk show, 

kabarety, skeče, skrytá kamera) (Ročenka České televize 2002: 38 – 39). Tyto 

programové typy tvoří průnik mezi programovými typy, s nimiţ pracují všechny 

sledované televize. Česká televize navíc při kategorizaci televizních pořadů uţívá ještě 

dva programové typy: vzdělávací pořady a náboţenské pořady. Pořady z těchto 

programových typů jsme v rámci homogenizace dat zařadili do programového typu 

“publicistické pořady“, který s nimi dle našeho subjektivního pohledu vykazuje 

nejbliţší příbuznost. Do našeho výzkumu nezařazujeme účelové pořady (např. znělky, 

pořady o televizi – self promo, upoutávky, hlasatelské vstupy) (Ročenka České televize 

2002: 39). Naší pozornosti se nedostává ani reklamám, tzn. reklamním blokům 

(„Vysílání jednoho spotu nebo několika bezprostředně po sobě následujících spotů 

                                                 
132
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ohraničených na začátku a na konci znělkou.“) a reklamním spotům („Krátká část 

vysílání TV kanálu, jejímţ obsahem je reklama či reklamní sdělení.“).
135

 

Forma poskytnutí dat o zastoupení programových typů ve sledovaném období se 

u sledovaných televizí lišila. Zatímco Česká televize nám dala k dispozici uţ 

vypracované souhrny o rozsahu jednotlivých programových typů (viz Příloha č. 1), 

Prima televize a televize Nova uvádějí ve svých přehledech všechny televizní pořady 

odvysílané ve sledovaném období a k nim připojují mimo jiné jejich zařazení do 

programového typu, začátky a konce vysílání (viz Přílohy č. 2 a 3). Z těchto údajů jsme 

mohli vygenerovat televizní pořady spadající do hledaného programového typu, určit 

délku pořadů (po odečtení začátku konkrétního pořadu od jeho konce), následně provést 

celkový součet a ten převést na procenta. Tím byla data Prima televize a televize Nova 

homogenizována na úroveň dat České televize. V rámci homogenizace dat jsme také 

pro potřeby výzkumu v programu Prima televize změnili programový typ u televizního 

pořadu Deník-Sport (tam, kde bylo uvedeno zpravodajský pořad, jsme uvedli sportovní 

pořad) a u televizního pořadu Prima televize (tam, kde bylo uvedeno dramatický pořad 

nebo publicistický pořad, jsme uvedli účelový pořad, protoţe primární úloha pořadu 

Prima televize spočívala v propagování programu televize Prima). Podobný úkon jsme 

ze stejného důvodu provedli v programu televize Nova, a to u televizního pořadu 

Volejte řediteli: tam, kde bylo uvedeno publicistický pořad, jsme uvedli účelový pořad. 

V tomto okamţiku si plně uvědomujeme limity, jeţ zařazování televizních pořadů do 

programových typů přináší a jeţ jsme popisovali v podkapitole 1.3. „Kategorizace by 

neměla být chápána jako vyčerpávající popis televizního programování nedbající 

obsahových dimenzí individuálních televizních pořadů, ale měla by být chápána pouze 

jako analytický nástroj.“ (Hellman 2001: 196). 

Neţ přistoupíme k výsledkům výzkumu a jejich okomentování, připomínáme tři 

základní hypotézy. Smyslem výzkumu je hypotézy ověřit a provést jejich vyhodnocení 

v závěru diplomové práce. Hypotézy zní následovně: 

1. Rozmanitost nabízených programových typů sledovaných celoplošných 

televizí se na horizontální úrovni během let 1998 – 2006 postupně 

sniţovala. 
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2. Rozmanitost nabízených programových typů veřejnoprávní televize 

(ČT1) byla v letech 1998 – 2006 v průměru vyšší neţ diverzita 

programových typů nabízených Prima televizí a televizí Nova. 

3. Největší odlišnost v rozmanitosti nabízených programových typů 

nacházíme v letech 1998 – 2006 ve vysíláních veřejnoprávní televize 

(ČT1) a Prima televize (ČT1 zajišťovala v průměru nejrozmanitější 

nabídku programových typů, Prima televize nejniţší). 

5.3. Výsledky výzkumu diverzity televizních programových typů 
v České republice 

 

5.3.1. Diverzita televizních programových typů na vertikální úrovni 

 

Podíváme-li se na výsledky diverzity televizních programových typů měřených 

vertikálně (viz Tabulka 3), tedy pro kaţdou stanici zvlášť, můţeme konstatovat, ţe 

vznikla propast mezi veřejnoprávní televizí a televizemi komerčními. Nejvyšší 

průměrnou hodnotu diverzity televizních programových typů jsme zaznamenali u ČT1: 

0,82. ČT1 tak dle výše uvedené hodnotové škály dosáhla v letech 1998 – 2006 velmi 

vysoké míry diverzity televizních programových typů. Průměrná hodnota diverzity 

televizních programových typů u televizí Prima a Nova činí 0,54, respektive 0,53. 

Hodnotová škála nám napovídá, ţe obě komerční televize dosáhly v letech 1998 – 2006 

nízké míry diverzity. ČT1 si velmi vysokou míru diverzity televizních programových 

typů udrţela v kaţdém ze sledovaných roků s výjimkou roku 2002, kdy sledujeme 

mírný pokles, a to na hodnotu spadající do rozsahu vysoká míra diverzity. Rozmanitost 

programových typů u Prima televize i u televize Nova osciluje v letech 1998 – 2006 

mezi hodnotami poukazujícími na střední míru diverzity a mezi hodnotami 

poukazujícími na míru diverzity nízkou. Zlomovým rokem pro Prima televizi je rok 

2002: od roku 1998 do roku 2001 sledujeme střední míru diverzity programových typů, 

od roku 2002 aţ do konce sledovaného období nízkou míru diverzity. Při porovnání 

těchto dvou období televize Prima rozpoznáváme nárůst dramatických pořadů – z 63,21 

% v roce 2001 na 66,52 % v roce 2002, na 68,86 % v roce 2003 a na 71,36 % v roce 

2004 – a úbytek pořadů dokumentárních a publicistických: zastoupení dokumentárních 

pořadů bylo 7,10 % v roce 2001, 3,87 % o rok později, 2,47 % v roce 2003 a 1,69 % 

roku 2004. U zastoupení publicistických pořadů jsme svědky poklesu z 2,57 % v roce 
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2001 na 1,38 % v roce 2002 a na 1,14 % v roce 2003 (viz Příloha č. 4). Hodnoty 

diverzity programových typů nabízených televizí Nova nás informují o několika 

výkyvech: Nejprve o propadu v roce 2000, tzn., ţe v tomto roce bylo vysílání televize 

Nova málo pestré, poté o vzestupu v roce 2004 a následně o postupném poklesu na 

úroveň hodnot nízké míry diverzity programových typů. Na propadu v rozmanitosti 

v roce 2000 se podílely zejména nárůst podílu dramatických pořadů (z 62,41 % v roce 

1998 na 73,94 % v roce 2000) a pokles v zastoupení dokumentárních pořadů (z 4,13 % 

v roce 1998 na 1,13 % v roce 2000), publicistických pořadů (z 7,44 % v roce 1998 na 

4,38 % v roce 2000) a zábavných pořadů (z 16,86 % v roce 1998 na 13,45 % v roce 

2000). K větší výběrové rozmanitosti naměřené roku 2004 přispělo sníţení zastoupení 

televizních pořadů z kategorie “dramatické pořady“ z 74,05 % v roce 2003 na 65,64 % 

v roce 2004 a také více dokumentárních a sportovních pořadů. Srovnáme-li roky 2003 a 

2004, došlo v programovém typu dokumentární pořady k nárůstu v zastoupení o 4,98 %, 

v programovém typu sportovní pořady o 4,5 %. Nejniţší hodnotu popisovaného typu 

diverzity (0,40) vykazuje v roce 2006 televize Nova. Nejvyšší hodnotu (0,85) v roce 

1998 ČT1. 

Tabulka 3
136

 

Sledované televizní stanice 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Průměr 

ČT1 0,85 0,82 0,81 0,79 0,81 0,81 0,84 0,84 0,82 

Prima televize 0,59 0,62 0,58 0,53 0,50 0,48 0,53 0,46 0,54 

Televize Nova 0,63 0,48 0,61 0,51 0,46 0,61 0,53 0,40 0,53 

            
Horizontální úroveň diverzity 0,73 0,67 0,70 0,65 0,64 0,68 0,69 0,64 0,68 

 

5.3.2. Diverzita televizních programových typů na horizontální úrovni 

 

Diverzitou televizních programových typů na horizontální úrovni (viz Tabulka 

3) měříme výběrovou rozmanitost programových typů napříč sledovanými televizními 

stanicemi. Průměrná hodnota tohoto ukazatele je 0,68. Znamená to, ţe během let 1998 – 

2006 byl divák ČT1, Prima televize a televize Nova vystaven střední míře diverzity 

televizních programových typů. Jejich výběrová rozmanitost se od roku 1998 do roku 

2003 postupně sniţovala. Pouze v roce 2001 je patrný vzestup z rozsahu střední míra 

diverzity do rozsahu vysoká míra diverzity. Opětovné rozšiřování programové diverzity 

napříč sledovanými televizními stanicemi započaté roku 2004 trvá pouze do roku 
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následujícího. V roce 2006 se hodnota vyjadřující míru diverzity vrací na hodnotu 

z roku 2003, tj. na hodnotu 0,64, která je vůbec nejniţší hodnotou probíraného 

ukazatele. Nejvyšší (0,73) je z roku 1998. Za sníţením rozmanitosti programových typů 

napříč televizními stanicemi v letech 1998 – 2003 vidíme především kumulaci 

dramatických pořadů (nárůst z 54,44 % v roce 1998 na 62,27 % v roce 2003). Jak 

vysvětlit opětovné rozšiřování programové diverzity v roce 2004? Nastal mírný pokles 

v zastoupení dramatických pořadů (z 62,27 % v roce 2003 na 60,05 % v roce 2004) a 

mírný nárůst v zastoupení publicistických pořadů (z 7,94 % v roce 2003 na 8,70 % 

v roce 2004), sportovních pořadů (z 3,37 % v roce 2003 na 4,62 % v roce 2004) a 

zpravodajských pořadů (z 6,17 % v roce 2003 na 6,76 % v roce 2004). 

 

Graf 1
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5.3.3. Programová odlišnost na vertikální úrovni 

 

Nejvíce podobné – co do obsahu reprezentovaného programovými typy – si 

v letech 1998 – 2006 byly komerční televize: průměr hodnoty odchylky za zkoumané 

roky mezi Prima televizí a televizí Nova činí 0,25 (viz tabulka 4). Tento index značí 

nízkou míru odchylky, tím pádem i stejnost programů zmiňovaných televizních stanic, 

které se zaměřovaly hlavně na televizní pořady z programových typů dramatické pořady 

a zábavné pořady. Naopak největší rozdílnost – opět zaznamenanou na základě 

rozmanitosti programových typů – je moţné vysledovat mezi ČT1 a Prima televizí: 

průměr hodnoty odchylky v letech 1998 – 2006 dosáhl 0,68. Na hodnotové škále 
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přiřazujeme k tomuto indexu střední míru odchylky. Program ČT1 se ovšem podobně 

lišil i od programu televize Nova. Průměrná hodnota odchylky mezi nimi (0,64) je 

taktéţ ukazatelem střední míry odchylky. Vůbec největší rozdílnost v rozmanitosti 

programových typů jsme naměřili v roce 2006 mezi ČT1 a televizí Nova, kdy hodnota 

odchylky činí 0,89. Tato hodnota značí vysokou míru odchylky a zároveň skutečnost, ţe 

skladba programových typů vysílaná na ČT1 byla výrazně pestřejší a vyváţenější. 

Naproti tomu největší podobnost programů spojujeme s rokem 1998 a s komerčními 

televizemi: index odchylky mezi Prima televizí a televizí Nova má hodnotu 0,16, která 

spadá do kategorie velmi nízká míra odchylky. V tomto případě divák přepínající 

z televize Nova na Prima televizi, respektive z Prima televize na televizi Nova, sledoval 

ve velké míře televizní pořady spadající do velmi nízkého počtu programových typů 

(jak uţ jsme uvedli, zejména do programových typů dramatické pořady a zábavné 

pořady). 

Tabulka 4
138

 

Sledované televizní stanice 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Průměr 

ČT1/TV NOVA 0,59 0,66 0,49 0,56 0,66 0,57 0,70 0,89 0,64 

ČT1/PRIMA TV 0,67 0,49 0,59 0,63 0,72 0,73 0,80 0,78 0,68 

PRIMA TV/TV NOVA 0,16 0,27 0,18 0,23 0,21 0,21 0,31 0,41 0,25 

            

Horizontální úroveň odlišnosti 0,47 0,47 0,42 0,47 0,53 0,50 0,60 0,69 0,52 

 

5.3.4. Programová odlišnost na horizontální úrovni 

 

Na horizontální úrovni programové odlišnosti můţeme pozorovat střední míru 

odchylky. Toto tvrzení opíráme o průměrnou hodnotu horizontální úrovně odlišnosti, 

která činí 0,52. Programy sledovaných televizí si byly nejvíce podobné v roce 2001 – 

nízkou míru odchylky předesílá hodnota 0,42. Nejmenší stejnost mezi programy 

sledovaných televizních stanic nastala v roce 2006, kdy na základě hodnoty 0,69 

určujeme střední míru odchylky. Z hodnot horizontální úrovně programové odlišnosti 

mezi lety 1998 – 2006 usuzujeme o postupném přechodu z rozsahu nízká míra odchylky 

do rozsahu střední míra odchylky, na horizontální úrovni je tak patrné zmenšení 

stejnosti mezi ČT1, Prima televizí a televizí Nova. 
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Závěr 
 

Princip diverzity nacházíme v rozličných vědních disciplínách: v sociologii, 

lingvistice, ekologii, psychologii atd. V oblasti masových médií jsme jej nejdříve 

charakterizovali jako součást normativních teorií médií, vylíčili jeho vztahy se 

sociálními teoriemi – konceptem masové společnosti a konceptem liberálního 

demokratického státu, respektive politickým pluralismem – a poukázali na sepětí 

principu diverzity s poţadavkem na svobodu médií. Parametry tohoto poţadavku se 

proměňovaly s tím, jak se modifikovala sama společnost a (do velké míry v závislosti 

na technickém pokroku) také mediální průmysl. Obavy ze státních zásahů do oblasti 

masových médií vystřídaly obavy z ekonomického počínání mediálních společností na 

neregulovaném mediálním trhu. Jak jsme uvedli, tento stav má za následek nejen 

redukci diverzity mediálních produktů, ale např. také niţší pravděpodobnost, ţe občané 

(různé etnické skupiny) dostanou prostor pro vystoupení v masových médiích. Sledovali 

jsme pnutí mezi rovinou struktury mediálního systému a rovinou obsahovou. Vedle 

těchto rovin diverzity v oblasti masových médií jsme na základě lineárního modelu 

komunikace, doporučeného McQuailem pro uchopení diverzity coby 

multidimenzionálního konceptu, postavili ještě rovinu mediálního publika. 

Diverzita televizních programových typů spadá do roviny obsahu. Při jejím 

analyzování se zaměřujeme na moţnost výběru, která patří k hlavním dispozicím výše 

uvedeného politického pluralismu. Jako programový typ jsme označili televizní ţánr 

uznávaný diváky, televizními programovými pracovníky i odbornou veřejností. Musíme 

vzít ovšem v potaz, ţe nelze přesně stanovit vyčerpávající a jednotný soubor znaků 

televizního ţánru. Na definici jednoho se můţe podílet např. hlavně narativní sloţka, na 

definici druhého dopad na publikum. Televizní ţánrové kategorie jsou tvořeny 

intertextuálními vztahy, nevyvstávají pouze z jednoho mediálního textu. 

K diverzitě na odlišných úrovních přistupují různým způsobem masová média 

odkazující se na zákony trhu a masová média odvolávající se na model veřejné sféry. 

Masová média působící v trţním modelu usilují o zacílení takového publika, které 

maximálně koresponduje s cílovou skupinou poţadovanou reklamním zadavatelem. 

Média se tak přibliţují vkusu takovéto cílové skupiny – i za cenu zestejňování obsahů, 

případně zestejňování mediálních produktů. Naopak model veřejné sféry se k principu 

diverzity staví jako k moţnosti zapojit do veřejného ţivota rozmanité společenské a 

názorové skupiny a tím přispět k aktivnímu občanství. 
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Důsledky vzájemných interakcí těchto teoretických modelů jsme se pokusili 

zobrazit v konceptu komunikační politiky a v regulacích médií s vysílaným signálem 

v Evropě i ve Spojených státech amerických. Přes období industriální komunikační 

politiky a veřejnoprávní mediální politiky jsme se přenesli aţ do období hledání nového 

paradigmatu komunikační politiky, které vyústilo v průsečík evropské a americké 

zkušenosti s komunikační politikou: ke koncepci tzv. vyváţeného duálního systému 

televizního vysílání. Jeho podstata spočívá v dostatečné síle veřejnoprávního vysilatele, 

ovšem nikoliv takové, která by omezovala ekonomickou prosperitu vysilatelů 

soukromých, a v adekvátní síle soukromého vysilatele neupozaďující vysilatele 

veřejnoprávního. 

Vyvaţování duálního systému televizního vysílání zabezpečují kompetentní 

regulační opatření. V externě-strukturálních regulačních opatřeních (vyhodnocených 

jako nejvhodnějších pro zajištění rozmanité televizní nabídky na menších trzích 

s duálním systémem vysílání), které se vztahují k české televizní krajině, jsme 

s vyuţitím induktivního přístupu pátrali po vymezování pojmu diverzita. V zákonu o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání jsme si tak povšimli regulace 

kříţového vlastnictví celoplošného analogového televizního vysílání, která má dle 

tohoto zákona zaručit pluralitu informací – tzn. diverzitu v rovině obsahu. Uvedli jsme 

ale konstatování Milana Šmída, podle kterého je v otázce vlastnictví médií přístup 

českých právních předpisů vesměs liberální. Naváţeme-li na teorii vysvětlenou v první 

kapitole a na Šmídovy teze, potom jsou média v České republice na úrovni makro 

oblasti struktury mediálního systému dostatečně rozmanitá, stejně jako vlastníci médií. 

Na úrovni mikro oblasti struktury mediálního systému lze uţ ovšem vysledovat 

dominantní subjekty: např. v české televizní krajině si výlučné postavení během 90. let 

20. století vybudovala televize Nova. 

Pokud jde o udělování a odebírání licencí k provozování televizního vysílání, 

tedy o další externě-strukturální regulační opatření, zaznamenali jsme činnost Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání, která je správním úřadem dohlíţejícím (mimo jiné) na 

pluralitu televizního programu. Při diskusi o vítězi licenčního řízení přihlíţejí členové 

Rady i k přínosu ţadatele o licenci k rozmanitosti aktuální televizní programové 

nabídky a ke schopnosti ţadatele o licenci zajistit vysílání ekonomicky, technicky a 

organizačně. Zároveň zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání nařizuje 

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání vyţadovat od účastníků licenčního řízení 

podrobnosti o jejich vlastnických vztazích. 
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Nevynechali jsme ani regulační opatření externě-behaviorální a jejich 

vymezování pojmu diverzita. Soustředili jsme se především na podporu evropských děl, 

kterou do zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání implementovala 

směrnice Evropské unie “Televize bez hranic“. Externě-behaviorální regulace jsme téţ 

vyhledávali v zákonu o České televizi, který mezi úkoly veřejnoprávního média řadí i 

vysílání vyváţených informací a tvorbu pořadů pro všechny etnické, národnostní, 

náboţenské, kulturní a sociální skupiny obyvatel. Tento příklad je opět praktickou 

ukázkou teoretického výkladu, který jsme provedli v podkapitole 1.2.1.2.2., kde jsme se 

zaobírali diverzitou reprezentace a diverzitou přístupu – reflexí aktuálních kulturních, 

náboţenských a politických názorů a zajištěním přístupu do médií všem poznatelným 

společenským skupinám, proudům a postojům. 

Stěţejní výzkumná část této diplomové práce spočívala v měření diverzity 

programových typů tří celoplošných televizních kanálů zaměřujících se na většinového 

diváka: ČT1, televize Nova a Prima televize. V Úvodu jsme stanovili tři základní 

hypotézy, které se nyní pokusíme verifikovat. 

 

1. Rozmanitost nabízených programových typů sledovaných celoplošných televizí 

se na horizontální úrovni během let 1998 – 2006 postupně snižovala. 

 

Platnost této hypotézy se nepodařilo verifikovat. Můţeme sice konstatovat, ţe 

rozmanitost televizních programových typů se na horizontální úrovni od roku 1998 do 

roku 2006 sníţila, a to z hodnoty vypovídající o vysoké míře diverzity na hodnotu 

vypovídající o střední míře diverzity, ovšem nelze tvrdit, ţe se sniţovala postupně. 

Výkyvy hodnot sledujeme v letech 2001, 2004 a 2005. Budeme-li hledat příčinu 

poklesu horizontální diverzity, můţeme porovnat rozmanitost programových typů 

v letech 1998 a 2006, kdy přibylo dramatických pořadů (nárůst z 54,44 % v roce 1998 

na 61,95 % v roce 2006) a ubylo hudebních pořadů (z 4,07 % v roce 1998 na 1,34  % 

v roce 2006), publicistických pořadů (z 12,03 % v roce 1998 na 8,34 % v roce 2006) a 

sportovních pořadů (z 2,79 % v roce 1998 na 2,01 % v roce 2006). Průměrná hodnota 

ukazatele horizontální diverzity televizních programových typů činí 0,68. Během let 

1998 aţ 2006 tak sledované celoplošné televize cílící na většinového diváka 

poskytovaly dle naší metodologické škály “středně rozmanitý“ program reprezentovaný 

v této diplomové práci programovými typy. 
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Domníváme se, ţe by bylo vhodné konfrontovat námi naměřené výsledky 

horizontální programové diverzity v letech 1998 – 2006 s výsledky horizontální 

programové diverzity např. v letech 2007 – 2011. Budeme-li mít příleţitost, rádi 

bychom v takovém výzkumu zjišťovali, co s horizontální programovou diverzitou 

udělal příchod nových, v mnoha případech programově úţeji zaměřených digitálních 

televizí, které zásadně proměnily českou televizní krajinu. Takový výzkum by byl 

výzkumem “digitální televizní diverzity“. Pokud přijmeme tuto myšlenku, nazvěme 

současné bádání “výzkumem analogové televizní diverzity“. 

 

2. Rozmanitost nabízených programových typů veřejnoprávní televize (ČT1) byla 

v letech 1998 – 2006 v průměru vyšší než diverzita programových typů 

nabízených Prima televizí a televizí Nova. 

 

Při verifikaci této hypotézy jsme byli úspěšní: průměrná hodnota programové 

diverzity v letech 1998 – 2006 je u prvního programu České televize 0,82, coţ dle naší 

hodnotové škály ukazuje na velmi vysokou míru diverzity. První program České 

televize tak divákovi přinášel od roku 1998 do roku 2006 nejvyváţenější programovou 

nabídku, čímţ dostál jedné ze svých podstatných povinností vysilatele ze zákona, kterou 

jsme detailněji popsali v kapitole 4: zajišťovat vyváţenou nabídku televizních 

programů. Nenahraditelná je úloha veřejnoprávní televize zejména v zastoupení 

publicistických pořadů (např. v roce 1998 činilo zastoupení publicistických pořadů u 

ČT1 24,98 %, u Prima televize 3,38 % a televize Nova 7,44 %), zpravodajských pořadů 

(např. v roce 2004 činilo zastoupení zpravodajských pořadů u ČT1 14,21 %, u Prima 

televize 2,45 % a u televize Nova 3,39 %) a hudebních pořadů (např. v roce 2005 činilo 

zastoupení hudebních pořadů u ČT1 3,78 %, u Prima televize 0 % a televize Nova 1,17 

%). V programové nabídce televizí Nova a Prima totiţ výrazně převládají pořady 

dramatické a zábavní, na coţ poukazují i hodnoty, se kterými pracujeme při ověřování 

poslední hypotézy. 

 

3. Největší odlišnost v rozmanitosti nabízených programových typů nacházíme 

v letech 1998 – 2006 ve vysíláních veřejnoprávní televize (ČT1) a Prima televize 

(ČT1 zajišťovala v průměru nejrozmanitější nabídku programových typů, Prima 

televize nejnižší). 
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Také tuto hypotézu se podařilo potvrdit, i kdyţ jen zčásti – na základě 

vypočítaných hodnot programové odlišnosti na vertikální úrovni totiţ shledáváme, ţe 

největší rozdílnost v rozmanitosti programů opravdu zaznamenáváme mezi prvním 

programem České televize a Prima televizí (průměrná hodnota úrovně odlišnosti na 

vertikální úrovni je mezi ČT1 a Prima televizí 0,68, tzn., ţe se jedná o střední míru 

odchylky), velmi podobně se ale odlišuje rozmanitost prvního programu České televize 

i od rozmanitosti programu televize Nova (průměrná hodnota úrovně odlišnosti na 

vertikální úrovni je mezi ČT1 a televizí Nova 0,64, tzn. jen o čtyři setiny niţší neţ 

průměrná hodnota úrovně odlišnosti na vertikální úrovni mezi ČT1 a Prima televizí). 

Vzhledem k tomu, ţe jsme v našem výzkumu pracovali s plnoformátovými televizními 

stanicemi, které počítají s většinovým divákem, není střední míra odchylky mezi 

veřejnoprávním kanálem a komerčními kanály nijak překvapující. Zajímavý by v tomto 

směru opět mohl být výzkum televizí vysílajících v digitálním kódu: dalo by se 

předpokládat, ţe velmi vysoká míra odchylky by nastala např. mezi televizní stanicí 

Óčko (stanicí čistě hudební) a prvním programem České televize. Míra odlišení by se 

zřejmě zvýšila i na horizontální úrovni. V našem “analogovém výzkumu“ jsme při 

měření horizontální úrovně odlišnosti dospěli k hodnotě 0,52, tedy ke střední míře 

odchylky. 

Největší podobnost v rozmanitosti programových typů vykazují programy 

televize Nova a Prima televize. Průměrná hodnota vertikální odlišnosti mezi televizí 

Nova a Prima televizí je 0,25, coţ je hodnota značící nízkou míru odchylky. V jednom 

ze sledovaných roků, v roce 1998, jsme dokonce dospěli k velmi nízké míře odchylky 

(k hodnotě 0,16). Ve vysílání komerčních televizí totiţ během sledovaného období 

povětšinou převaţovaly pořady dramatické a zábavné, na zastoupení pořadů z ostatních 

programových typů se uţ tolik nedostávalo. 

Výsledky našeho výzkumu nás zároveň utvrzují v tom, ţe strukturální regulace 

médií s vysílaným signálem nebyla v letech 1998 – 2006 v České republice účinná 

natolik, aby u celoplošných komerčních vysilatelů zaměřených na většinového diváka 

podněcovala tvorbu rozmanitějšího obsahu, nicméně byla účinná natolik, aby 

obsahovou stejnost těchto subjektů vyváţila velmi pestrým obsahem produkovaným 

veřejnoprávním “většinovým“ prvním programem. Lze se domnívat, ţe zapojení 

druhého, “výběrovějšího“ programu České televize by zvýšilo horizontální úroveň 

diverzity televizních programových typů. 
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Summary 

The present thesis examines the concept of diversity in the environment of mass 

media. A difference is made between the approach to the diversity of content as well as 

the structural diversity of mass media referring to market laws and the approach of mass 

media based on the public sphere model: mass media operating in the market model 

attempt to target at such audiences that, as much as possible, correspond with the target 

group desired by the advertising sponsor. The media thus attempt to “please” the taste 

of such a target group - even at the cost of homogenizing the programme content, or 

media products. On the contrary, the public sphere model approaches the principle of 

diversity as an opportunity to participate in the public life of a varied social and opinion 

group, thereby contributing to active citizenship. 

The consequences of the mutual interaction of these theoretical models were 

subsequently “materialized” in the form of the communications policy and regulations 

regarding broadcasting media in Europe and in the United States of America. I came to 

the conclusion that a varied TV content in smaller markets with a dual broadcasting 

system is most efficiently achieved by means of structural regulation, i.e. regulation 

concerning the rules for determining the structure of media ownership and the 

conditions regarding the granting of licenses for television broadcasting. 

The main research performed as part of this thesis consisted in measuring the 

diversity of programme types in three Czech nationwide TV channels focusing on 

majority audience: Czech TV1, TV Nova and Prima TV. As the research method we 

applied the statistical and mathematical concepts of the Relative Entropy Index and the 

Deviation Index: the application thereof relied on the study by Heikki Hellman entitled 

“Diversity - An End in Itself? Developing a Multi-Measure Methodology of Television 

Programme Variety Studies”. 

On the basis of the Relative Entropy Index and the Deviation Index it was 

concluded that the diversity of TV programme types on the horizontal level (across the 

monitored television stations) during the years 1998 to 2006 decreased from a value 

indicative of a high degree of diversity to a value indicative of a medium degree of 

diversity. The reasons are most probably namely the increase in drama programmes and 

the disappearance of music, journalist and sports programmes. 

It has been found that the diversity of programme types of the first channel of 

the Czech Television in the years 1998 to 2006 was on average higher than the diversity 



77 

 

of the programme types offered by commercial TV channels: while the calculations 

show that the Czech Television provides a very high degree of diversity, values 

associated with Prima TV and TV Nova demonstrate a low level of diversity. On 

average, the greatest programme difference (the difference in the diversity of the 

programme types offered) was determined in the years 1998 to 2006 between Czech 

TV1 and Prima TV. 
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