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1111     ÚvodÚvodÚvodÚvod    

V uplynulých dvaceti letech došlo v oblasti médií k rozsáhlým změnám. Konkrétně 

televizní vysílání prošlo prudkým rozvojem. Potenciální diváci dnes mají možnost volit 

z nepřeberného množství televizních stanic, které svým uživatelům poskytují výběr 

ze širokého spektra pořadů. 

Tématem mé bakalářské práce je „Televizní program jako komunikát. Informační 

hodnota a manipulativní strategie.“ Jde o problematiku, která mne velmi zaujala vzhledem 

k tomu, že při užívání televizního programu si většina z nás ani neuvědomuje, v jak velké 

míře s námi hodnocení a různá doporučení nenásilným způsobem manipulují.  

 Jako výchozí materiál jsem si vybrala týdeník Magazín DNES, který je součástí 

čtvrtečního vydání deníku MF DNES. Důvodem mé volby byla diskutovaná reputace 

novin a jejich oblíbenost mezi širokou veřejností. V posledních letech se MF DNES stal 

dokonce jedním z nejprodávanějších a nejčtenějších deníků v České republice. Ke 

zpracování tématu jsem použila třicet výtisků Magazínu DNES od roku 2008 po 

současnost. Za hlavní cíl své bakalářské práce si kladu vysledovat, jakými nejčastějšími 

prostředky redaktoři Magazínu DNES ovlivňují preference adresáta. 

Práce se skládá ze dvou stěžejních částí – teoretické a praktické. V teoretické části 

se zaměřím na vysvětlení základních pojmů souvisejících obecně s médii, manipulací, dále 

pak se začátky televizního vysílání v Československu, televizní sledovaností a televizním 

programem. Teoretickou část uzavírá kapitola zabývající se žánry pořadů. 

V praktickém úseku budu klást důraz na analýzu televizního programu, zejména na 

rozbor využitých druhů manipulačních prostředků. V jednotlivých kapitolách se budu 

věnovat grafickému zpracování, volbě vysílacího času, hodnocení upoutávek, výběru 

jednotlivých pořadů a jejich vlivem na potenciálního diváka . 

Shrnutí poznatků mé bakalářské práce bude součástí závěru, na který bude 

navazovat seznam odborné literatury, resumé v českém a anglickém jazyce, klíčová slova a 

ukázky příloh. Kompletní ukázky budou obsaženy na přiloženém CD. 
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2222 Teoretická částTeoretická částTeoretická částTeoretická část    
2.1 Média 

V současné době působí na člověka mnoho vlivů moderní společnosti. Jedním 

z nich jsou masová média (masmédia) mající zásadní a stále vzrůstající význam. Původ 

slova pochází z anglického označení mass media, neboli hromadné sdělovací prostředky. 

Obecně se jedná o prostředky komunikační, které sdělují informace širokému publiku. 

Obvykle se  k nim řadí rozhlas, periodický tisk, televize, knihy, ale také různé letáky či 

nově CD a DVD disky a samozřejmě internet. Hromadné sdělovací prostředky prodělaly 

za posledních 50 let velmi zajímavý vývoj. Tištěná média pomalu opouštějí své výsadní 

postavení ve prospěch elektronických masových sdělovacích prostředků. „Televize 

ovlivnila jak podobu tištěných médií, tak mezilidskou komunikaci a lidé si podle jejího 

programu mnohdy řídí denní program. Za tohoto stavu na scénu přichází nové médium 

(internet), vyvinuté vojenským průmyslem USA. Spojilo možnosti televize, PC a modemů.“ 

(Popp, 2004). Média organizují rytmus každodenního života. „Pravidelné vysílání pořadů, 

které jsou zařazovány do stále stejného času, znamená, že si lidé tyto pořady začlení do 

svého č́asového rozvrhu´.“ ( Jirák –  Köpplová, 2003, s. 93). 

Masmédia jsou předmětem zkoumání mediálních studií. Ty jsou z pohledu jejich 

institucionálního zakotvení oborem relativně mladým, ale samotné myšlení o médiích má 

tradici mnohem delší a podobně jako u řady jiných vědeckých disciplin můžeme 

zaznamenat první pokusy již v antice. „Vlastní empirický výzkum zaměřený zvláště na 

účinky masových médií se začal rozvíjet v první třetině minulého století, a to zvláště 

v rámci sociologie a psychologie. Na univerzitní půdě se začaly objevovat mediální studia 

jako samostatný obor v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.“ (Martínek, 

2008). 

Všechny typy hromadných sdělovacích prostředků se musí nějakým způsobem 

uživit. Možností je více, ale nejlépe tomuto účelu slouží reklama. Zadavatel reklamy 

zaplatí určitému médiu za prostor, který bude propagace jeho výrobku zaujímat; 

v novinách a časopise za tiskovou stranu či za její část, v televizi a rozhlase za vysílací čas. 
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2.2 Reklama 

Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu (RPR, 2005) definuje reklamu jako 

„proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem 

nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli 

informace o zboží a službách i činnostech a projektech charitativní povahy. Přitom se 

jedná o informace šířené prostřednictvím komunikačních médií, kterými se pro účely 

Kodexu rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické 

publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další komunikační prostředky 

umožňující přenos informací.“   

Ačkoliv se reklama v českém prostředí rozvinula poměrně nedávno, její vliv je 

ohromný a dnes už ji vnímáme jako součást našeho každodenního života. Hlavním úkolem 

především komerční reklamy je získat si nové zákazníky a posílit věrnost stávajících 

uživatelů. Existují však i různé typy sociálních reklam, které se nesnaží prodat svůj 

výrobek, ale naopak podporují „dobrou“ věc a  charitativní projekty (např. UNICEF). Před 

volbami se také setkáváme s  politickými reklamami v rámci předvolebních kampaní. 

Vytvořená reklama by měla upoutat recipientovu pozornost a vyvolat zájem o 

nabízený produkt. Pokud se toto podaří, zájem a touha vedou k rozhodnutí a k následnému 

zakoupení produktu. Důvodem rozsáhlého vlivu reklamy jsou manipulativní strategie, 

které nejčastěji využívá. Odkazuje na hodnoty, které populace nejvíce vyznává a preferuje. 

Mezi ně patří rodina, bezpečí, zdraví, láska, ale i peníze a společenská prestiž. Zakoupením 

nového jedinečného deodorantu bude po muži toužit každá atraktivní žena; uvařením 

knedlíčkové polévky podle nové receptury bude spokojená celá rodina; maminka toužící 

po čistotě a blahu svých nejbližších bude prát jedině v tomto pracím prášku.  

2.3 Reklama v televizi 

Pro přesvědčení zákazníka je důležité umístění reklamy. Mezi nejrozšířenější 

způsob patří uveřejňování reklamy prostřednictvím televize formou krátkých spotů. Tyto 

spoty, propagující různé produkty a služby, slouží k zaplnění časové mezery mezi dvěma 

pořady v programu, ale mohou být i jejich součástí – přerušovat je. Hovoříme o tzv. 
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reklamním čase. Délka reklamního času a frekvence reklam je předem stanovena a liší se 

v závislosti na zřízení televize (soukromá televize – veřejnoprávní televize). Na dodržování 

pravidel reklamy dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která při porušení 

ustanovení může ukládat sankce. Ačkoliv se reklamy vysílají na všech televizních 

stanicích, nejsou uváděné v televizním programu. Jsou také nejčastější příčinou nesouladu 

s uvedeným vysílacím časem v programu. 

Reklamy jsou hlavním zdrojem příjmů především komerčních televizí. Ty vytvářejí 

a plánují pro televizní reklamy prostor tak, aby nepřekročily daná pravidla. Zvažují kdy a 

kam reklamu zařadit. Zároveň musí zohledňovat cílové skupiny a sledovanost. Podle toho 

nakonec i určují ceny za jeden spot. Například televizní spoty, které propagují dětské 

hračky, jsou vysílány brzy ráno, kdy děti sledují pohádky.  

Velkou výhodou televize je její široké pokrytí, vysoká sledovanost a oblíbenost, 

tudíž je televizní reklama schopna jednorázově zasáhnout velký počet diváků. Dynamiku 

pak dodává barevný obraz doprovázený zvukem, který dokáže vyjádřit děj v pohybu. 

Nevýhodou televizních reklam jsou vysoké náklady za výrobu i za vysílací čas. Další 

překážkou je příliš velké množství televizních reklam vedoucí k jejich ignoraci.  

2.4 Manipulace  

Slovník cizích slov vysvětluje pojem manipulace jako „zpravidla nekalé a nečestné 

jednání.“ (Klimeš, 1983) V zásadě se jedná o snahu ovládat a působit na myšlení druhé 

osoby se záměrem dosáhnout svého cíle. Manipulátorem se stává jedinec, který chce 

přesvědčit další osoby o správnosti myšlenky nebo názoru pomocí vypočítavosti, 

promyšlených argumentů a naléhavosti. Nejčastějšími nástroji je vyhrožování, lichocení, 

opakování, kladné hodnocení, působení na city, apelování na prestiž instituce nebo osoby, 

předkládání neúplných informací. Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní 

manipulováno anebo se z nějakého důvodu nebrání. Manipulace se v dnešní době zakotvila 

téměř ve všech sférách. Lidé se s ní denně setkávají v mezilidských vztazích, na pracovišti, 

v politice, náboženství a především v médiích jako jsou televize nebo noviny. 

Ubránit se tomuto jevu není jednoduché, neboť se stal nedílnou součástí moderní 
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civilizace a není vždy snadné ho odhalit. Nejúčinnější zbraní je naučit se manipulaci 

rozpoznat a osvojit si postupy ke zneškodnění konkrétních technik. Důležité je odolat a 

nebát se manipulátorovu žádost odmítnout. 

2.4.1 Manipulace v masových médiích 

Skrze média k nám přichází neskutečné množství podnětů a informací, které se 

podílejí na našem celkovém utváření obrazu světa. Média se stala hlavním nositelem 

kultury, ovlivňují náš vkus i názor, manipulují s námi. Podle Daňka je manipulace 

v případě masových médií přirozeným potenciálem a zřejmou tendencí. (Daněk, in 

Machová – Šamalová, 2005, s. 119).  

Nejčastější metodou manipulace v médiích je ignorace některých zpráv a informací 

nebo jejich neúplná, pozměněná interpretace. Cílem této strategie je snaha něco „ututlat“ a  

přesunout uživatelovu pozornost na jiné, „důležitější“ téma. Média dále mohou ovlivnit 

vnímání události tím, že ji nějakým způsobem uvedou, otitulují ji pozitivním či negativním 

přívlastkem (zdravá ekonomika, nezávislá republika X pravicoví extrémisti, dvojí metr). 

Ten má již předem v recipientovi vyvolat určitý druh pocitu a názoru. Nezvratným 

důkazem se pak stává výběr fotografií nebo obrázků a jejich retuše. 

2.5 Pojem televize 

Televize se stala součástí života pro většinu z nás. Je fenoménem ovládajícím 

velkou část lidstva, jeho mínění, chování a názory. „Televize doplňuje tištěná média i 

rozhlas a současně je v některých ohledech „vytlačuje“, pokud jde o dosah, rozšíření a 

oblibu, a pravděpodobně i pokud jde o společenskou prestiž a věrohodnost.“ (McQuail, 

2002, s. 49). 

 Přes množství změn a prudký vývoj zůstává ve většině společností i nadále 

médiem pro rodinnou zábavu. „Její domácí a současně kolektivní charakter zjevně 

přetrvává. Přispívají k tomu pravděpodobně tradiční podmínky rodinného života (sdílený 

prostor, čas a okolnosti), a to navzdory skutečnosti, že technologický vývoj samotného 

média směřuje k individualizaci a specializovaným obsahům.“ (McQuail, 2002, s. 46). 
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Slovník cizích slov definuje pojem televize jako „ sdělovací prostředek přenášející 

obrazové i zvukové informace prostřednictvím rádiových vln, které se v přijímači mění na 

obraz a zvuk“. (ABZ Slovník cizích slov, 2005). Pojem televize označuje veškeré aspekty 

tohoto vysílání – od výroby televizních programů televizních společností až po vysílání 

televizního signálu a jeho příjem. Televize bývá označována také jako jednosměrný 

dálkový telekomunikační systém. A právě za jednosměrnou komunikaci a neschopnost 

přenášet složité problémy bývá řadou autorů kritizována. A nejen jimi. Mnoho lékařů, 

především pediatrů, nedoporučuje sledování televize dětem mladším dvou let a starší děti 

by měly tuto aktivitu provozovat pouze ve velmi omezeném množství. The American 

Academy of Pediatrics na svých webových stránkách varuje, že časté trávení času u 

televize může u dětí zapříčinit násilné chování, špatný prospěch ve škole, nadváhu a 

poruchy spánku.   

2.6 Začátky televizního vysílání v Československu 

První snahy televize v Československu byly ještě před dospěním ke konkrétním 

výsledkům zmařeny válečnými událostmi. Po druhé světové válce už však nic nebránilo 

obnovení této aktivity.  První pokusná vysílání televize se uskutečnila v roce 1948 jako 

ukázka pro veřejnost v Tanvaldě a dále pak v rámci Mezinárodní výstavy rozhlasu 

MEVRO v Praze. První „skutečné“ vysílání proběhlo 1. května 1953 z Městské besedy.  

Televize zpočátku vysílala pouze tři dny v týdnu (v létě jen dva dny), později počet 

vysílacích dnů narůstal. Zanedlouho začala vznikat nová studia (v Ostravě, Bratislavě a 

Brně) a společně s rozvojem televize přibývalo diváků. V šedesátých letech došlo 

k výstavbě nových televizních středisek v Praze a Bratislavě a bylo rozhodnuto o vytvoření 

druhého programu. V květnu  1970 bylo vysílání obohaceno o druhý program a o pár let 

později na něm bylo zahájeno pravidelné barevné vysílání. 

Programová nabídka v padesátých letech byla z dnešního pohledu nevýrazná. 

V prvním roce vysílání televize promítla pouze několik desítek celovečerních filmů. Je 

ovšem nutné vědět, že tehdy vlastnilo televizní přijímač pouze malé množství lidí a každý 

jeho vlastník se stal jakousi „celebritou“, kterou navštěvovaly celé zástupy zvědavých 

příbuzných a sousedů. Zpočátku byli proto diváci nadšeni pouze faktem, že se v televizoru 
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vůbec něco děje a program se pro ně stal druhořadým.  

Vlastníků televizoru začalo rychle přibývat a tím se rozvíjelo i programové schéma. 

Do televizního programu začaly pronikat i divácky atraktivnější formáty. K těm patřily 

různé filmy, přímé přenosy, operní představení, ale i televizní estrády a první televizní 

kvíz.   

2.7 Televizní vysílání 

Televize může veřejně šířit svůj program, pokud ji k tomu opravňuje tzv. vysílací 

licence. „Licence pro televizní vysílání má dnes v Česku dvě základní podoby. Jedna sada 

pravidel platí pro televize vysílající prostřednictvím zemských vysílačů. O jejich držitelích 

rozhoduje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Druhý typ licencí je pro televize 

vysílající přes kabel a satelit. Tyto stanice mají méně přísné podmínky a nemusí spolu 

soupeřit o tak omezený prostor.“ (Televizní licence, 2005). Platnost licence je časově 

omezená a za její získání hradí žadatel vysoký správní poplatek. V případě opakovaného 

závažného porušení Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání může být licence držiteli 

odebrána. 

Pro základní popis televizního trhu se používají charakteristiky, které dělí televizní 

stanice podle: pokrytí signálem (celoplošné – regionální televizní stanice), obsahu vysílání 

(plnoformátové – tematické televize), zřízení a cíle vysílání (televize soukromé komerční – 

televize veřejnoprávní), viz níže.  

V České republice existují dva typy médií - soukromá a veřejnoprávní. Pro 

označení tohoto v současnosti platného stavu, kdy vedle sebe působí veřejný a soukromý 

sektor vysílání, se používá v Evropě pojem duální systém vysílání. To platí pro vysílání 

rozhlasové a televizní. Náplň vysílání konkrétní televizní společnosti je přizpůsobena 

především jejímu zaměření na cílovou skupinu diváků a souvisí také s obecnou 

programovou specifikací – vysílací licencí. Specifické postavení má veřejnoprávní 

televize. „Pro média veřejné služby je základním zdrojem financí televizní či rozhlasový 

koncesionářský poplatek, což je zpravidla zákonem stanovená částka, kterou poplatník 

platí za to, že se v jeho domácnosti vyskytují funkční přijímače rozhlasového či televizního 
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signálu. Vysílací média veřejné služby v ČR (tedy Česká televize a Český rozhlas) mají 

financování vícezdrojové, neboť základ jejich příjmů tvoří zmíněné poplatky a doplněk 

příjmy z reklamy.“ (Jirák – Köpplová, 2003, s. 75). Veřejnoprávní televize mají povinnost 

poskytovat rozmanitý a vyvážený program pro všechny složky obyvatelstva. Důležitou 

položkou na programu jsou i pořady pro menšinové zájmy, nemůže se omezit jen na 

masové publikum a jen na ekonomicky efektivní pořady (zábava, talkshow, soutěže). Je 

provozována s podmínkou zajištění univerzální dostupnosti svého vysílání.  

Největší odpovědností soukromých televizí (např. TV Nova, TV Prima) je 

vytváření zisku a tomu podřizují i výběr svých pořadů. Jejich základním zdrojem příjmů 

jsou výnosy z reklamy – prodej reklamního času.  

2.8 Televizní program 

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 

(Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 

2001) vymezuje pojem televizní program jako „záměrné časové uspořádání jednotlivých 

televizních pořadů a dalších částí vysílání“. Podle obecného obsahu programu vysílání lze 

televize rozdělit na plnoformátové a tematické. Zákon o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání pak stanovuje, že plnoformátovým programem se stává televizní 

program obsahující tematicky různé pořady a který není zaměřen pouze na určitou skupinu 

obyvatel se společnými zájmy. Takový program tvoří zejména pořady zpravodajské, 

filmové, dokumentární, vzdělávací a  hudební. Příkladem tematických televizí jsou 

programy zpravodajské, hudební, dětské, sportovní, filmové apod. Osobu, která sestavuje 

program, včetně služeb souvisejících s programem, nazýváme provozovatel vysílání. 

Jednotlivé pořady bývají odděleny (u komerčních stanic také přerušovány) reklamami a 

upoutávkami na další pořady. 

Pracovníci oddělení tvorby programu se snaží televizní společnosti sestavit co 

nejatraktivnější pořady pro diváky. Hotové produkty (filmy, pořady) však může zakoupit i 

konkurenční televize, a proto se televizní společnosti snaží vytvořit si vlastní pořady. Tato 

tzv. vlastní tvorba má kromě originality další výhodu v tom, že pokud je vyrobený pořad 
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úspěšný, je ho možné jako celek nebo námět prodat dalším televizním společnostem.  

V přeneseném významu se televizním programem označuje časopis nebo 

samostatně neprodejná příloha novin či časopisů, která divákům přináší přehledy 

televizních stanic a jejich pořadů, které jsou na daném území dostupné, včetně krátkých 

anotací, hodnocení a tematických článků. Stále oblíbenějšími, především mezi mladší 

generací, se stávají přehledy televizních programů zveřejňované na internetu, a to jako 

rubriky zpravodajských portálů nebo jako samostatné specializované weby. Informace o 

vysílacím čase pořadů získáme také na teletextu.   

2.9 Televizní stanice 

Nejvýznamnější pozici na českém televizním trhu zaujímají čtyři celoplošné 

televizní stanice, které vytvářejí největší podíl na celkové sledovanosti. Za doplňující 

můžeme považovat ostatní televizní kanály (kabelové, digitální, satelitní, regionální). Mezi 

komerční řadíme TV Nova a TV Prima a k veřejnoprávním patří ČT 1 a ČT 2 .  

Televize Nova je plnoformátovou stanicí, která už od počátku svého vysílání v roce 

1994 jednoznačně dominuje mezi ostatními stanicemi. Její programová náplň je nastavená 

tak, aby bylo dosahováno maximální divácké sledovanosti, která je zároveň ukazatelem 

skladby programu. Hlavní programovou náplň tvoří pořady pro masové publikum 

doprovázené vlastní tvorbou zaměřenou především na zábavné formáty, soutěže  i na 

vlastní dramatickou tvorbu (seriály). Dále se pak objevují moderní pořady např. reality 

show (SuperStar, Výměna manželek, X Faktor). TV Nova má nejsilnější pozici u všech 

základních cílových skupin a mezi její nejnadšenější diváky patří mladá generace. 

V posledních letech vytvořila i doplňkový kanál Nova Cinema zaměřený převážně pouze 

na filmy, seriály anebo publicistické pořady o filmovém dění (Hvězdný reportér).   

TV Prima je plnoformátová stanice vysílající od roku 1993 (tehdy pod původním 

názvem Premiéra TV). V dnešní době je jejím hlavním cílem získat opětovný nárůst 

sledovanosti a upevnit si vlastní pozici. Svojí programovou náplní je orientovaná spíše na 

divačky (Chirurgové, Džungle rtěnek, Zázraky života), ale najdou se i pořady oblíbené 

mezi starší populací (To je vražda, napsala; Mladší o pár let). V posledních letech se snaží 
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o oslovení i mladších diváků pomocí seriálů, reality show (Vyvolení, Robin Hood – Cesta 

ke slávě), zábavných show (Rande naslepo) apod. Od roku 2009 provozuje dva nové 

programy Prima COOL a R1. Prima COOL je tematickým zábavním programem 

orientovaným na filmy, seriály, dokumenty, sportovní a zábavné pořady zejména z 

americké produkce. R1 je tematickým programem určeným především pro ženy.  

Česká televize je tradiční veřejnoprávní vysílatel již od roku 1992, který naplňuje i 

roli významné kulturní a společenské instituce. Česká televize má na našem televizním 

trhu pevnou pozici. Přináší kvalitní a obsáhlý informační servis z oblasti zpravodajství, 

publicistiky, servisních informací i sportu. Diváci si mohou vybrat ze dvou celoplošných 

televizních kanálů: ČT 1 a ČT 2. ČT 1 lze charakterizovat jako plnoformátovou stanici, 

která je určena široké divácké skupině. Pro tento kanál jsou stěžejní zpravodajské pořady 

vysílající se v pravidelných vysílacích časech. Program ČT 2 je spíše kanál výběrový, 

zaměřený na specifické divácké skupiny, menšiny, různé věkové a zájmové skupiny. O 

divácích České televize lze obecně říci, že to nejsou pouze ti, na které se zaměřují televize 

komerční. Patří mezi ně lidé, kteří se chtějí vzdělávat a dozvídat se nové informace. 

2.10 Televizní sledovanost 

Výzkum sledovanosti a spokojenosti diváků se objevuje v Československu již od 

60. let minulého století. Tehdy tazatelé používali telefony a volali lidem, aby zjistili, na co 

se v televizi dívali. Telefonáty nahradila v roce 1972 Československá televize měřením 

tzv. deníčkovou metodou. Úkolem bylo zaškrtat tabulku sledovaných pořadů. Ne vždy ale 

uvedená data odpovídala skutečné volbě diváka. Až později se zjistilo, že si lidé svůj vkus 

před dotazníkem přikrášlovali.  

V roce 1997 začaly sledovanost v České republice měřit peoplemetry. Jedná se o 

technické zařízení, jehož součástí  je dálkový ovladač s tlačítky pro přihlášení jednotlivých 

členů rodiny, ale třeba i pro návštěvu. Při přepínání se musí člen domácnosti jednoduše 

identifikovat. Pokud program sleduje více osob, musí se každý „přihlásit“. Vytipování 

osob slouží k tomu, aby bylo dosaženo optimálního rozvrstvení zkoumaných osob napříč 

především věkovými a sociálními vrstvami obyvatelstva, souměrného geografického 
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rozmístění včetně rozdělení pohlaví. 

 V každé vteřině dnes přístroje vědí, co má divák s peoplemetrem (dnes již TV 

metrem) na obrazovce. Sebraná data průběžně odesílá pomocí technologie GSM k 

centrálnímu vyhodnocení. Panel pro měření dnes zahrnuje 1650 domácností, které 

dohromady vytvářejí koláč sledovanosti s podíly jednotlivých stanic. Základními 

vypočítanými daty jsou pak procentuálně vyjádřené údaje rating a share. „Rating je 

průměrná sekundová sledovanost. Při výpočtu ratingu je každý jednotlivec panelu vážen 

délkou svého kontaktu s pořadem/kanálem. Výpočet se provádí pro všechny členy cílové 

skupiny, tj. pro ty, kteří byli v kontaktu s pořadem/kanálem i pro ty, kteří v kontaktu nebyli. 

Share je parametr udávající podíl času stráveného sledováním určitého kanálu či pořadu 

ku celkovému času strávenému sledováním televize za stejný časový úsek.“ (Česká televize, 

2010). 

Zadavatelem měření sledovanosti je Asociace televizních organizací (ATO). 

Veřejnoprávní i komerční televize se v ní sdružily, aby společně platily za získaná data. Ať 

už jsou úspěšné více či méně, o náklady se dělí stejně. V dnešní době zajišťuje průzkum 

společnost Mediaresearch. Kromě elektronického měření zůstává dodnes živá tužka 

s papírem, deníčková metoda. Ponechala si ji Česká televize na zjišťování divácké 

spokojenosti s jednotlivými pořady.  

Prvním výsledkem zavedení peoplemetrů byl přesun hlavního zpravodajství ČT1 na 

vysílací čas 19:15. Elektronické měření totiž ukázalo, že obliba Televizních novin na Nově 

je mnohem větší než Událostí České televize. Nova tak vyhrála zažitý vysílací čas 19:30. 

[Bližší informace k měření televizní sledovanosti viz článek: Jak se z diváka dělá 

koláč? (Kálal, 2006)] 

2.11 Jaký je český televizní divák? 

Na sklonku roku 2008 si společnost UPC již poněkolikáté objednala mezinárodní 

výzkum chování televizních diváků v zemích, ve kterých nabízí kabelovou televizi a další 

komunikační služby. (Šmíd, 2009). Tradiční výzkum pořádaný v České republice a dalších 

jedenácti zemích se zaměřil, na vzorku 5773 respondentů, především na téma diváckého 
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komfortu při sledování televize, ale i na postoj k pořadům s lékařskými náměty.  

Výzkum mimo jiné přinesl závěry, že základním zdrojem informací o tom, co se 

kdy bude vysílat, jsou tištěné přehledy televizních programů v novinách a časopisech. 

Přesto ale v posledních letech sílí tendence orientovat se v televizních programech 

prostřednictvím internetu. V pěti zemích je tento zdroj informací na prvním místě v čele 

s Českou republikou, ve které internet používá 82 procent dotazovaných, zatímco 

k tištěným televizním programům se obrací 74 procent –  obvykle starších respondentů.  

Evropské země včetně České republiky se shodují v tom, že televizi sledují 

nejčastěji ze vzdálenosti dvou až tří metrů. Dálkové ovládání k televizi se ve všech zemích 

považuje za jednoduchý přístroj, pouze v Maďarsku a Polsku jej hodnotí jako ne až tak 

jednoduchý. Většině Čechů údajně nevadí příliš malá písmenka v teletextu. Nevyhovují 

jim však příliš malé texty na obrazovce a špatný kontrast mezi texty. 

Zkoumání postojů k pořadům s lékařskou tematikou ukazuje, že se lidé ve všech 

zemích raději dívají na zahraniční seriály z lékařského prostředí. V České republice je má 

v oblibě v průměru 55 procent diváků, domácí lékařské seriály sleduje průměrně 34 

procent divácké populace. V obou případech se jedná převážně o ženy. Tři čtvrtiny Čechů 

by se rády dívaly na pořady, v nichž by lékaři – odborníci dávali praktické rady. Polovina 

Čechů by se nezúčastnila medicínského televizního pořadu, protože je to podle nich 

soukromá záležitost. Muži jsou ochotnější než ženy zúčastnit se televizního pořadu tohoto 

typu, pokud za to dostanou zaplaceno. 

Jedna čtvrtina Čechů, nejčastěji muži, by vstala uprostřed noci, aby se dívala na 

sportovní přenosy v televizi.  Polovina Čechů by nedělala nic zvláštního (např. úprava 

dovolené), aby mohla sledovat v televizi sportovní přenosy.  

Z výsledků výzkumu týkajícího se chování televizních diváků tedy vyplývá, že 

ačkoliv je seriál Ordinace v růžové zahradě pro diváky atraktivní, přesto u Čechů i 

ostatních Evropanů  vítězí seriály z lékařského prostředí ze zahraničí. Čeští televizní diváci 

jsou ochotni vstávat v noci ke sportovním přenosům, ale už méně jsou nadšeni z představy 

zúčastnit se medicínského televizního pořadu. Informace o vysílacím čase získávají Češi 

nejvíce na internetu nebo z tištěného televizního programu. Čím starší lidé jsou, 
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tím méně upřednostňují digitální nabídku.  

2.12 Filmový scénář a film 

 Peterka formuluje pojem filmový scénář jako „slovesný podklad pro natáčení 

filmu – hraného, dokumentárního, animovaného“. (Peterka, 2006, s. 183). Filmový scénář 

je předlohou určenou k jednorázové realizaci a obvykle vzniká po etapách. Vedle detailně 

propracovaných scénářů existují i scénáře rámcové, které umožňují režisérovi i herci 

určitou dávku improvizace. Filmový scénář dříve plnil funkci technického návodu, dnes už 

je považován za svébytné literární dílo a je často publikován v podobě literárního scénáře 

nebo filmové povídky. Prolínání literatury a filmu se projevuje ve filmových adaptacích 

literárních předloh, ale i pronikáním úsporného a dynamického jazyka filmu na prozaické 

vyprávění.  

Film jako technická novinka se objevil na konci devatenáctého století. Po obsahové 

a funkční stránce však nenabízel nic nového. Převedl starší způsob poskytování zábavy do 

nové podoby. Předvedl veřejnosti příběhy, hudbu, dramata, komedii, ale i technické triky. 

„Film jako masové médium byl částečně reakcí na „vynález“ volného času – doby, kdy 

člověk není v práci – a částečně řešením problému, jak by měla rodina úsporně a 

společensky přijatelnou formou trávit volný čas. Film poskytl dělnické třídě některé 

kulturní požitky, z nichž se již dříve mohli těšit ti, kteří byli společensky „výše“. Film vyšel 

vstříc potřebám třídy, na níž nejvíce záleželo (městského obyvatelstva z nižší střední a 

dělnické vrstvy ).“ (McQuail, 2002, s. 37). 

V dějinách filmu najdeme několik významných momentů. Prvním je využití filmu 

k propagandě, zvláště pokud jde o celonárodní či celospolečenské zájmy. Mezi další 

důležité momenty v dějinách řadíme objevení několika škol filmového umění a vznik 

sociálního dokumentárního filmu. Od hlavního proudu vývoje filmu se liší tím, že kladou 

důraz na menšinové vidění světa nebo silně zdůrazňují požadavek realismu. Přestože 

v dějinách filmu převládá zábavní funkce, filmy často vykazují didakticko-

propagandistické tendence.  

Dva rozhodující okamžiky v dějinách filmu jsou příchod televize a „amerikanizace“ 
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filmového průmyslu a filmové kultury v letech po první světové válce. V té době došlo 

k homogenizaci filmové kultury a sjednocení představ o definici filmu jako média. 

Televize posléze odvedla značnou část filmových diváků. Došlo k „osvobození“ filmu a k 

uspokojení poptávky po násilném, hrůzostrašném a pornografickém obsahu. Závislost 

filmu na dalších médiích byla a je evidentní. Projevuje se především v závislosti na televizi 

v přístupu k publiku. Prolíná se ale i s jinými médii – s vydáváním knih a populární 

hudbou. Přesto si zajišťuje ústřední postavení jako kulturní zdroj, z něhož vycházejí knihy, 

seriály a písničky.   

2.13 Televizní seriál a televizní série 

Někteří autoři (např. Peterka, 2006) vysvětlují pojem televizní seriál jako 

dramatický text na pokračování. Vznikl v USA v polovině 20. století přizpůsobením 

seriálů rozhlasových. Je záměrně vytvářen s cílem na určitou věkovou a rodovou skupinu 

diváků. V seriálu se objevuje stejný soubor postav a je navozená iluze, že tyto postavy 

aktivně žijí svůj život i mezi epizodami. V seriálech se přechází od jedné dějové linky 

k další, příběh pokračuje bez konce od jedné epizody k druhé. Odehrává se zde souběžně 

několik dějových linií zahrnujících různé skupiny stálého souboru postav, které na sebe 

vzájemně působí a jejich osudy se proplétají v různých časových odstupech. 

Narozdíl od televizních seriálů se televizní série skládají z  oddělených příběhů, 

které se na konci každé epizody uzavřou. Ale i tady existuje kontinuita, dosažená 

zachováním stejných hlavních postav. V sériích příběhů zůstávají kladní hrdinové a 

hrdinky konstantní, zatímco zloduchové se epizodu od epizody mění. Tytéž postavy 

procházejí týden co týden různými vyprávěčskými sekvencemi obvykle ve stejných 

prostředích. Jedná se tedy o uzavřené příběhy, sjednocené především postavami a žánrem – 

často detektivky. Tyto série už dnes bývají souhrnně označovány také jako televizní 

seriály. 

2.14 Žánr 

V obecné rovině znamená termín žánr druh nebo typ. Ve filmové teorii zařazení do 

žánru zdůrazňuje spíše kulturní tradici než individualitu umělce. McQuail ve své publikaci 
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cituje Andrewa, který označuje za filmové žánry „specifické sítě předpisů, které doručují 

jen správný produkt čekajícímu zákazníkovi. Regulují divákův vztah k zobrazení a 

vyprávěcí konstrukci, a tím zajišťují produkci významu. Žánry vlastně samy konstruují 

svého pravého diváka, jemuž budou určeny. Vytvářejí touhu a následně ji uspokojují.“ 

(McQuail, 2002, s. 297). 

Není jednoduché dosáhnout objektivního rozlišení mezi žánry, protože často 

dochází k jejich prolínání. Žánry se úmyslně zaměřují na určité sociodemografické skupiny 

(děti, mládež, ženy nebo muže) a lákají publika nejrůznějších zájmů a druhů programů 

(informace, sport, akční dobrodružství, rady pro domácnost apod.). Načasování a rozvržení 

programů je plánované s vědomím diferencované dosažitelnosti publika. 

Existuje velké množství televizních žánrů. Obecně známé filmové žánry jsou 

například thriller, sci-fi, western, horor, drama, fantasy, komedie, pohádka, dále také filmy 

romantické, se sportovní tematikou, hudební, psychologické, akční, rodinné, válečné, 

katastrofické, animované, dokumentární nebo historické. Z pouhého výčtu je jasné, že 

diváci mají z čeho vybírat a podle žánrového zařazení také odhadnout, k jaké cílové 

skupině filmy směřují a co od nich očekávat. 

Mezi typicky seriálové žánry Peterka řadí např. rodinný seriál (Dynastie), profesní 

seriál (Nemocnice na kraji města), sitcom (situační komedie), telenovelu, seriál akční nebo 

animovaný. (Peterka, 2006, s. 183). 

2.14.1 Soap-opera jako kontroverzní žánr 

V posledních letech se oblíbeným, ale také poměrně diskutovaným žánrem stala 

tzv. soap – opera (mýdlová opera). Jedná se o rozhlasový nebo televizní seriál s velkým 

počtem dílů. Vypráví příběhy smyšlené, jednoduché, dramatické až melodramatické, které 

se vysílají, dokud neopadne divákův zájem. „Soap-opera je identifikovaná jako rodem 

určená forma televizní podívané. Ženská charakteristika soap-opery prý tkví v jejím 

způsobu vyprávění, v preferování dialogu před akcí a v pozornosti věnované rodinným 

hodnotám a roli matek a žen v domácnosti. Soap-opera je rovněž velmi typickým příkladem 

seriálové formy vyprávění.“ (McQuail, 2002, s. 296). Význam tohoto termínu se v 
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posledních letech rozšířil i na různé druhy dramatických útvarů.  

První mýdlové opery byly uvedeny ve dvacátých letech 20. století v amerických 

rozhlasových stanicích. S nástupem televize se přesunuly na obrazovku a staly se důležitou 

televizní zábavou. Vzniklo také dělení na denní (daytime) mýdlové opery vysílané v 

dopoledních hodinách a prime time mýdlové opery vysílané v hlavním večerním čase. 

Ironické pojmenování soap-opera vznikl ze spojení spolupráce mezi seriály a 

sponzory, kterými se na počátcích staly hlavně společnosti vyrábějící prací prášky a 

kosmetické přípravky. Jejich reklamy byly potom cíleně zařazeny do dialogů. Tyto 

reklamní triky se, méně násilnou formou, uplatňují i v dnešní době. Hlavní hrdinové 

například mají určitou značku telefonu, bot, auta, mají oblíbený určitý nápoj apod. Slovo 

opera se do názvu dostalo vzhledem k významné roli hudby zvláště v původních 

rozhlasových pořadech. 

Příběhy o mezilidských vztazích jsou určeny především pro ženy na mateřské 

dovolené a ženy v domácnosti. Tomu odpovídá i volba vysílacího času televizních stanic 

obvykle v dopoledních hodinách (daytime). V dnešní době si tento žánr nenechá ujít 

mnoho žen různé věkové kategorie. Občas pořad sledují i muži, ale ti se to stydí veřejně 

přiznat, neboť jsou soap-opery považovány za pokleslý žánr pro svou jednoduchost a 

předvídatelnost. Ještě před několika lety mohli diváci na obrazovkách českých televizních 

stanic sledovat především soap-opery (telenovely) z latinskoamerických zemí. 

V posledních letech začaly vznikat podobně zaměřené seriály i z české produkce. Řadíme 

k nim seriály jako Ordinace v růžové zahradě, VKV, Pojišťovnu štěstí apod. Pro nadšené 

fanoušky této žánrové skupiny vznikají i televizní stanice zaměřené pouze na tento druh 

zábavy (viz Zone Romantika). 

2.14.2 Televizní zpravodajství jako vysoce sledovan ý žánr 

Zpravování o významných, překvapivých, úspěšných, tragických či jinak 

atraktivních událostech patři k nejstarším projevům společenského života. Snaha zajistit si 

přísun informací o událostech je spojena s výkonem moci od starověku do současnosti. 

Zprávy poskytují nejen fakta, ale obsahují také společensky sdílené základní hodnoty. V 
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mnoha případech se zpravodajství stává hlavním či jediným zdrojem informací o 

společenských jevech a událostech. Příjemci zpráv jsou tak často závislí na způsobu 

zpracování události médii. To vyvolává určitá očekávání společnosti směrem k tomu, v 

jakém vztahu je mediální obraz událostí ke skutečnému dění. „Zpravodajství se výrazně 

podílí na vytváření našeho obrazu světa. Zpravodajství není nikdy objektivní a obraz světa, 

který je nám předkládán různými médii,  se liší. Sama podstata masmediální komunikace 

činí objektivitu zpravodajství nedosažitelným ideálem a srovnání obrazu téhož jednoho 

dne, který můžeme najít v několika novinách, televizních a rozhlasových zpravodajských 

relacích či na informačních serverech internetu ukazuje podíl vpravdě tvůrčí činnosti 

mediálních společností a jejich zaměstnanců na tom, co jsme si zvykli považovat za 

realitu.“  (Daněk, in Machová – Šamalová, 2005, s. 119) 

Podle McQuaila zpravodajství slouží zejména pro orientaci, směrování pozornosti a 

nenahrazuje skutečné vidění světa. Týká se nedávných nebo periodicky se opakujících 

událostí. Není systematické, protože se zaobírá oddělenými událostmi a ději a žije jen 

tehdy, když jsou samy události aktuální. Události zmíněné ve zpravodajství by měly být 

neobvyklé nebo nečekané, což jsou více ceněné kvality než skutečná důležitost. Mediální 

zprávy se zaměřují na mocnější a bohatší státy. Zpravodajství tíhne k nacionalistickému 

výběru témat a přespříliš prezentuje násilné, osobní zločiny a přehlíží mnoho rizikových 

jevů společnosti. Menšiny jsou v různé míře odsouvány na kraj nebo dokonce ignorovány. 

(McQuail, 2002, s. 288-300) 

Televizní zprávy celoplošných stanic se dlouhodobě umisťují mezi 

nejsledovanějšími televizními pořady. Televizní zpravodajství prošlo v posledních 

několika letech velkým rozvojem. Na tomto se nepochybně podepsaly komerční televize 

hlavně v druhé polovině 90. let. Televizní zprávy začaly mít jiný charakter – informuje se 

o všem, co může být pro diváka zajímavé a přitažlivé. „Televizní zpravodajské relace jsou 

obecně sestavovány se záměrem zdůraznit některé události, a vzbudit tak počáteční zájem, 

ten později upevňovat prostřednictvím pestrosti, uváděním zajímavostí a ponecháním 

některých žádaných informací na konec (sportovní výsledky a předpověď počasí).“ 

(McQuail, 2002, s. 303) 
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Televizní noviny je název pro souhrn denního televizního zpravodajství používaný v 

Československé televizi (ČST) do roku 1990. V roce 1994 tento název získala TV Nova 

pro svoji hlavní zpravodajskou relaci a ČT 1 nakonec zakotvila u pojmenování Události. 

TV Prima zvolila  pro diváky Zprávy TV Prima. Všechny relace zpravodajství jsou 

vysílány těsně za sebou, tudíž  mají diváci možnost sledovat všechny a porovnávat je. 

Ačkoliv se zpravodajství na ČT jeví většině populace serióznější a důvěryhodnější, 

Televizní noviny na Nově stále sleduje nejvíce diváků, přestože jsou považovány za 

bulvární a desinformující. Je to zřejmě dáno charakterem vytváření zpráv a předání 

informací recipientovi. TV Nova se snaží co nejvíce nalákat diváka a informace předává 

jednoduše, nabízí zprávy nenáročné. Ve své podstatě by se jí to ale nemělo vytýkat, neboť 

takto koncipované zpravodajství vytváří záměrně a už od samého počátku. Na druhé straně 

Česká televize vkládá do informací analýzy a dokonce i možná řešení. U pořadu Události 

tak musí divák více přemýšlet a dávat si souvislosti dohromady. Důvodem vysoké 

sledovanosti Televizních novin bude pravděpodobně to, že ačkoliv lidé mají v oblibě 

odlehčenou verzi zpravodajství, stydí se ji kvůli určité společenské prestiži veřejně přiznat. 
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3333 Praktická částPraktická částPraktická částPraktická část    

Pro analytickou část své bakalářské práce jsem shromáždila 30 výtisků Magazínu 

DNES + TV program z období uplynulých dvou let. Tento televizní program jsem zvolila 

záměrně pro jeho masovou oblibu mezi čtenáři. Před samotným rozborem bych ráda 

stručně charakterizovala noviny, kde Magazín DNES vychází jako příloha, vzhled 

programu a také samotný časopis, jehož je program součástí. 

3.1 Co je MF DNES? 

MF DNES (MLADÁ FRONTA DNES) je jeden z nejprodávanějších a 

nejčtenějších deníků v České republice. Noviny pod tímto názvem začaly oficiálně  

vycházet 1. září 1990 v každý všední den včetně soboty ve 14 regionálních vydání. 

V pondělí je novinový plátek obohacen o ženský magazín ONA DNES, ve čtvrtek je 

přiložen Magazín DNES + TV program a v sobotu je součástí novin magazín Víkend. MF 

DNES stejně jako iDNES.cz (internetové dvojče) přináší zprávy o událostech domácích i 

zahraničních, rozšířené zpravodajství z regionu, informace z politiky, ekonomiky, sportu, 

zdravotnictví a školství, zprávy o změnách a nových trendech ve společnosti. Od března 

roku 2010 se čtenáři mohou setkávat s vylepšenou verzí deníku. Ke změně dochází jak 

v obsahové stránce, kde se mimo jiné posílí zpravodajství z regionů, tak ve stránce 

grafické. „Tato forma má umožnit, aby MF DNES mohla lépe rozebírat a vysvětlovat, co 

se děje, aby více odhalovala pozadí toho, co se stalo předchozí den, co se stalo "za 

oponou", aby šla dále za internetové a televizní zpravodajství, jehož prioritou je logicky co 

nejrychleji sdělit lidem základní informaci - stalo se tam a tam. Nová MF DNES umožní 

zpracovávat témata v mnohem větší šíři a hloubce a současně tak, aby to pro čtenáře bylo 

srozumitelné a snadno čitelné.“ (Musil, 2010) 

Deník MF DNES (stejně jako iDNES.cz) patří akciové společnosti MAFRA. Tato 

firma vlastní několik dalších médií, například televizní hudební kanál Óčko, časopis Filtr, 

rádia Express a Classic či deník Lidové noviny. Vlastní i většinový podíl v deníku Metro. 

Šéfredaktorem novin je momentálně Robert Čásenský.  
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Průměrný denní prodaný náklad ověřený Kanceláří ověřování nákladu tisku ABC 

ČR činí téměř dvě stě šedesát tisíc výtisků a se čtvrteční přílohou Magazín DNES + TV se 

průměrná prodejnost blíží ke čtyřem stům tisícům. Národní výzkum sledovanosti médií 

Media projekt odhalil, že mezi pravidelné čtenáře MF DNES patří lidé ve věkových 

skupinách od 20–59 let, tj. v produktivním věku, kteří mají střední vzdělání s maturitou 

nebo vzdělání vysokoškolské. Je také nejčtenějším deníkem mezi čtenáři s vedoucím 

postavením, čtenáři s rozhodovací pravomocí, podnikateli a v domácnostech z nejvyšších 

socioekonomických skupin. (Čtenáři MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA, 2009) 

MF DNES označuje sebe sama za Největší seriózní noviny ČR. V poslední době 

však stále častěji čelí „obvinění“ z bulvarizace. Kritika se týká především zavádění 

publicistických a beletrizujících prvků do čistě zpravodajských textů a pronikání 

bulvárních témat věnujícím se sexu, vraždám, milostným vztahům celebrit a sportovců. 

Vytýká se mu i užívání nespisovných výrazů – hovorové češtiny, slangů, vulgarizmů; 

z grafického hlediska jsou výhrady k nadměrnému využívání barev.  

3.2 Magazín DNES + TV program 

Magazín DNES s televizním programem vychází každý čtvrtek jako příloha deníku 

MF DNES. Samostatně se časopis s programem zakoupit nedá. Tento barevný magazín 

přináší čtenářům rozmanitý obsah a rozsáhlý televizní program i s hodnocením. Pro 

čtenářskou spokojenost prochází deník i jeho přílohy neustálou modernizací. Na jeho 

stránkách (v průměru 70) si můžeme přečíst unikátní rozhovory, reportáže z České 

republiky i ze světa, portréty výjimečných lidí a další zajímavě zpracovaná žurnalistická 

témata doplněná uměleckými fotografiemi. Najdeme tu  i nemalé prostory zaplněné inzercí 

a reklamou. Jejich umístění však může působit rušivě a nepřehledně, neboť někdy bývají  

součástí samotného textu.  

Stejně jako deník MF DNES i jeho magazín je nejoblíbenější mezi populací 

v produktivním věku. Podíl mužů i žen je vyrovnaný. K pravidelným čtenářům patří opět 

lidé s vyšším vzděláním, vyššími příjmy, rozhodující pravomocí a na vedoucích pozicích. 
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3.3 Zpracování TV programu 

Podoba samotného tištěného televizního programu se za poslední dva roky příliš 

nezměnila. I nadále nám přináší přehled vysílacích časů jednotlivých pořadů v rozmezí 

jednoho týdne – od čtvrtka do čtvrtka. Výjimkou jsou pouze vánoční vydání s rozšířeným 

televizním programem.  

Každý den má vyhrazené tři dvojstránky televizního programu kromě dne 

posledního (čtvrtka), kde je televizní program zkrácený. Dny jsou barevně rozlišeny pro 

větší přehlednost. Čtvrtku náleží barva červená, pátku modrá, sobotě žlutá, neděli 

oranžová, pondělí fialová, úterý modrozelená (v minulosti růžová) a středě zelená. Dříve 

byly v rámci jednoho dne rozlišeny i barvy základních čtyř televizních stanic, dnes jsou již 

tyto barvy sjednoceny v jednu.  

Na první stránce je zobrazený televizní program čtyř celoplošných 

plnoformátových televizních stanic (ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA). Ten obsahuje i obrázky 

z pořadů vysílaných v hlavní vysílací čas ve 20 hodin. V dolní části jsou vysvětleny 

zkratky, které jsou u pořadů použity, např. (ST) –  skryté titulky, (ZJ) – znakový jazyk, (S) 

–  stereo, HD – vysoké rozlišení, w – širokoúhlé. Na vedlejší straně jsou komentáře a 

hodnocení k vybraným televizním pořadům. V dolním okraji se opět nacházejí 

vysvětlivky, které souvisejí s hodnocením jednotlivých pořadů (např. TIP REDAKCE). 

Další dvě stránky pokračují přehledem vysílacích časů ostatních televizních stanic. 

S menšími změnami se identicky zaměřené televizní stanice rozdělily do tematických 

skupin na: hudební, filmové, dětské, dokumentární, tematické, zprávy, další filmové, 

sportovní, německy mluvící, slovenské a polské. I tady najdeme menší obrázky uvnitř 

přehledu. Součástí dvojstrany jsou profily různých pořadů nebo osobností převážně 

z filmové branže (herci, režiséři, scénáristi), ale i sportovců, hudebníků nebo politiků. Do 

této rubriky pronikají i prvky bulvárních plátků (především témata). Dozvídáme se 

podrobnosti o hercově kariéře, pádech a vzestupech pracovních i životních; o historii 

fotbalového týmu, jeho prohrách a výhrách, ale také o tématech závažnějších – z politiky 

nebo z historie, např. o komunismu. Tyto osobnosti nejsou vybírány náhodně, ale se 

záměrem nalákat na určitý pořad nebo sportovní přenos odehrávající se v daném týdnu. 
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Poslední dvě stránky znázorňují v menším formátu  přehled zbývajících stanic a protější 

strana je vyhrazená reklamě, inzerci nebo křížovce pro čtenáře. (přílohy 001.jpg – 006.jpg)  

Hlavní změny ve zpracování můžeme pozorovat v drobném grafickém vylepšení 

(sytější barvy, změny barev jednotlivých dnů), tematickém rozdělení TV stanic a v sekci 

hodnocení. K slovnímu představení pořadů a ke komentářům přibylo ohodnocení kvality 

prostřednictvím hvězdiček udělených novináři nebo redakcí. Změnou prošla i poslední 

dvojstrana. Dříve se na ní objevoval zkrácený program vybraných televizních programů a 

stanic (ČT1, ČT2, Nova, Prima) na další týden s podrobnějším popisem jednoho tzv. 

pořadu dne. Tento přehled se později zaměřil pouze na „Tipy na vybrané pořady“. Zde 

nám byly na každý den doporučovány dva pořady z programu čtyř celoplošných stanic 

(film nebo seriál) s krátkým popisem a vysílacím časem. I tato stránka nakonec zanikla a 

dnes končí magazín čtvrtečním zkráceným televizním programem. Přehlednost celého 

televizního programu je poměrně dobrá, a to také díky zachování již zavedeného vzhledu 

s nevelkými, pouze občasnými změnami.  (přílohy 028.jpg, 031.jpg) 

3.4 Výběr informací a projevy manipulace v televizním programu 

3.4.1  Přehled vysílacích časů 

Hlavní strana s přehledem vysílacích časů určitého dne začíná pořady z brzkého 

rána a končí pořady vysílanými v pozdních nočních nebo časných ranních hodinách. Tato 

strana je  zaměřená na čtyři nejsledovanější televize v ČR (ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA). 

Jednotlivé pořady a jejich vysílací čas jsou znázorněny tučně, zkratky a základní informace 

jsou ponechány bez zvýraznění. Doplňující informace společně s obrázkem se objevují u 

filmů, seriálů, dokumentů nebo sportovních přenosů vysílaných v prime time. Jedná se 

obvykle o specifikaci pořadu, zemi a rok vzniku, hlavní herce, dále také o číslo s názvem 

dílu nebo série, např.  

23. 15 Srdce v Atlantidě (S)  

Retrodrama (USA, 2001) 
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21.20 Kriminálka Las Vegas IX (9)  

Devátá řada seriálu  

(USA, 2008). Hrají W. Peterson, L. Fishburne (ST) (příloha 007.jpg) 

 

Některé z těchto základních informací nalezneme i u dalších pořadů, ale již bez 

obrázků. Samotná přítomnost popisu souvisí především s řešením prostoru v časopise a 

náplní televizní stanice. Filmy a seriály TV Nova trvají obvykle kolem hodiny a víc, tudíž 

je jich míň, a v televizním programu se vytvoří místo pro jejich podrobnosti. Na druhé 

straně ČT 2 má většinu filmů a dokumentů kratších, v závěru jich je tedy víc a v magazínu 

nezbývá prostor pro jejich přiblížení.  

V rámci přehledu se objevuje i drobná inzerce, kterou pro svou hojnost většina lidí 

přehlíží, ale přesto působí rušivě a zmatečně, neboť si ji lidé mohou plést s obrázkem 

k filmu. (příloha 008.jpg) 

Pořadům, jimž je přidělena ikonka TIP, je na protější straně věnován prostor pro 

přiblížení, hodnocení a komentář. Je to označení pro tip redakce. Dále v posloupnosti 

vysílacích časů najdeme i hvězdičky, které vypovídají o názoru vybraného redaktora nebo 

celé redakce. Obě tyto ikony jsou výrazné, tudíž zaujmou čtenářovu pozornost, a mohou ho 

i následně ovlivnit v rozhodnutí, co bude v televizi sledovat. Některého čtenáře nejspíš 

ovlivní pouhá přítomnost elementu a nebude záležet ani na tom, kolik hvězdiček daný 

pořad obdržel. (příloha 009.jpg) 

Ostatní stránky věnované vysílacím časům jsou založeny na stejném principu, jen 

mají zkrácenou verzi, např. pouze výčet pořadů. Pokud to prostor dovolí, obsahují i 

základní informace a obrázek se záměrem upoutat.  

3.4.2 Volba vysílacího času 

Vysílací časy Magazín DNES + TV program neovlivňuje ani se nepodílí na jejich 

uspořádání. Působí tedy jako zprostředkovatel. Přesto je volba času velmi důležitá a skrývá 

v sobě i určité prvky manipulace, což si většinou ani neuvědomujeme. Záměrem 

televizních stanic je totiž vytvořit program tak, aby divácká sledovanost dosáhla co 

nejlepších výsledků a to by bez řádného promyšlení nefungovalo. Jednotlivé televize 
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se sice snaží zaujmout co největší a nejrozmanitější počet diváků, ale obvykle jsou zde 

věkové kategorie, na kterým jim záleží více (viz 2.7. televizní stanice) a těm se i více 

věnují. Přesto i v rámci vysílacích časů můžeme najít společné rysy. 

Dětským divákům jsou vyhrazena především rána a to v rozmezí od 6:00 – 8:30 ve 

všední dny a o víkendech od 6:00–9:30.  O víkendu přibývá pohádka po polední hodině. 

Nejmenším se nejvíce věnuje program ČT1 a nejméně TV Nova, která pro ně vysílá pouze 

v sobotu a v neděli. Mezi osvědčené dětské pořady patří Kouzelná školka nebo Hřiště. 

Volba těchto časů není náhodná. Děti, předškoláci i školáci, obvykle chodí spát dříve a 

zákonitě se pak probouzí časněji než jejich rodiče. Televize jim proto poskytuje zabavení 

ve chvílích, kdy rodiče ještě dospávají nebo jim připravují snídani. Ve všední dny zase děti 

vstávají do školy nebo školky a televizní pohádky jim pomáhají zpříjemnit rána. Ráno se 

také vysílá nejvíce dětských reklam nabízejících dětské zboží. Dalším důležitým vysílacím 

časem jsou odpolední hodiny, kdy se ratolesti po dlouhém dni vrací s plnou hlavou nových 

zážitků nebo vědomostí domů a potřebují si odpočinout. Již tradicí se stal Večerníček pro 

nejmenší, který slouží jako signál, že je čas si jít lehnout. Stále častěji také vznikají kanály 

vysílající výhradně a pouze pro děti. (příloha 010.jpg) 

Na mládež a dospělé kolem dvaceti let se zaměřuje TV Nova a Prima. Pro ty jsou 

určeny hlavně seriály v odpoledních hodinách od 14:00–17:00 se sci-fi, milostnou, 

detektivní, tajemnou tematikou nebo sitcomy a hudební pořady. Program pro tuto věkovou 

skupinu je načasován tak, aby ho mohli zhlédnout studenti přicházející ze školy nebo i 

dospělí vracející se z práce domů. Mezi oblíbené seriály patří např. Čarodějky, Médium, 

Smallville, Hvězdná brána, Simpsonovi, Kriminálka Miami, Medúza. Noční zábavou se 

pak stávají pořady erotické nebo horory vysílané za tmy se záměrem umocnit pocit strachu. 

(příloha 029.jpg) 

Pro matky, otce na mateřské či rodičovské dovolené a důchodce jsou v programu 

strategicky zařazeny pořady o vaření (Tescoma s chutí), telenovely (Stefanie) a kriminální 

seriály. Historické a kulturní zpestření zajišťuje ČT2. 

 Většina televizních stanic sází na zavedené vysílací časy Televizních novin, které 

přilákají mnoho diváků, o víkendech pak na magazíny zahraničních zajímavostí (Svět 
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2010, Objektiv). Na stejném principu fungují také seriály z lékařského prostředí nebo 

seriály o emancipovaných ženách v produktivním věku, které se pro ženy staly hitem 

posledních let. Tyto pořady jsou vysílány v prime time a později, kdy už je většina divaček 

doma ze zaměstnání a snaží se relaxovat. Na muže se spoléhá v období letní/zimní sezony, 

kdy se odehrává množství sportovních přenosů z olympiád nebo mistrovství. 

3.5 Druhy hodnocení v Magazínu DNES  

Magazín DNES nabízí svým čtenářům hned několik komentářů a hodnocení 

částečně se doplňujících. Některá hodnocení přibyla, další zanikla. Nejzásadnější změnou 

je přidělování hvězdiček pořadům podle jejich kvality. V následující tabulce uvedu 

nejdůležitější formy hodnocení a jejich časovou platnost – jestli stále existují, či ne. 

V odstavcích pod tabulkou krátce přiblížím jejich funkci a použitou manipulaci.  

Typ hodnocení Časová platnost 

10 nejlepších pořadů  týdne 

podle Mirky Spáčilové 
ANO 

TIP DNE ANO 

Víkendový tip Alexandra 

Hemaly 
NE 

DALŠÍ TIPY ANO 

TIP REDAKCE ANO 

Na co se dnes budu dívat ANO 

Metoda „hvězdiček“ ANO 

Profil  ANO 
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10 NEJLEPŠÍCH POŘADŮ TÝDNE PODLE MIRKY SPÁ ČILOVÉ : toto 

hodnocení není v Magazínu DNES žádným nováčkem. Na stránkách programu se objevuje 

každý týden ve čtvrtek (dříve v pátek) od ledna 2009 a spoléhá na názor a především 

zkušenosti televizní, divadelní a filmové kritičky Spáčilové, jejíž jméno je známé i mezi 

širší veřejností. Pro čtenáře je proto velmi snadné uvěřit osobě, která jim je určitým 

způsobem blízká a v oboru se vyzná. Důvěryhodnost podtrhuje i její fotografie. Také 

pozitivní formulace „nejlepší pořad“ v názvu implikuje téměř nutnost doporučený film 

zhlédnout. Výčet filmů doplňují informace o dni a času vysíláni, televizní stanici a 

subjektivním jednovětým popisem, např. 

Evoluce (čtvrtek, Nova, 9.35) Sci-fi 

zábava se šamponovou pointou. 

Směšný pán (pátek, Barrandov, 21.45) 

Kachyňův neprávem zapomenutý 

film a sólo Vladimíra Šmerala.  (příloha 011.jpg) 

TIP DNE, TIP REDAKCE, DALŠÍ TIPY : všechny „tipy“ jsou vybírány redakcí  

a s menšími změnami patří ke stálici mezi hodnoceními. Vybrané pořady jsou každý den 

v přehledu vysílacích časů označeny ikonkou TIP (TIP REDAKCE) a na druhé straně 

okomentovány. Označením „tip“ nám tým redaktorů něco doporučuje a tím i podsouvá. 

Samotný komentář obsahuje fotografii k filmu, její popis, vysílací čas, televizní stanici, 

datum vzniku, typ pořadu a hlavní herce. Následuje delší či kratší popis podle důležitosti. 

Nejvíce prostoru je věnováno TIPU DNE, nejméně DALŠÍM TIPŮM. Magazín obecně 

sází na větší nadpisy vytipovaných filmů, na doprovodné fotografie a obrázky. Čtenář 

stranu s komentáři nemůže přehlédnout. Je možné, že někteří si ani popis nepřečtou a 

automaticky budou pořad v televizi sledovat, protože je zaujal třeba jen nadpis (název 

filmu), který znají nebo herci na obrázku.   

 

 Lemra líná   
(příloha 012.jpg) 

 

20.00 

PRIMA 
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VÍKENDOVÝ TIP ALEXANDRA HEMALY : víkendový tip s Alexandrem 

Hemalou už zanikl, ale do podvědomí čtenářů a potencionálních diváků se pravděpodobně 

dostal. Vycházel pravidelně na straně se dnem sobota. Výběr této osobnosti se stal dobrým 

tahem, neboť Hemalu zná mnoho lidí z Rádia Impuls nebo z obrazovky ČT1, kde působil 

jako respektovaný hlasatel přes třicet let. Navíc mu jeho práce v oboru přidává na 

důvěryhodnosti. Ve svém okénku s fotografií Hemala každý týden odkrýval, jaké pořady si 

nemůže nechat ujít a proč. Zřejmě na oplátku mu poskytl Magazín DNES prostor pro 

reklamu na jeho pořad TV chvilka Rádia Impuls viz níže.      

Alexandr Hemala 

TV chvilku Alexandra Hemaly  

poslouchejte každý den ve 14.15 

a 19.15 na Rádiu Impuls.  

(příloha 013.jpg) 

METODA „HV ĚZDIČEK“: začala fungovat na konci roku 2008 a stále se 

vylepšuje. Na začátku byl každý týden vybrán jeden novinář nebo novinářka MF DNES a 

ten divákům celý týden doporučoval jednotlivé pořady udělením hvězdiček. Pokud u 

vytipovaného pořadu s komentářem nebyla ani jedna hvězdička, znamenalo to, že novináři 

pořad neviděli nebo je podle nich tak slabý, že ho nemohli doporučit. Na vymezeném 

prostoru nechyběla fotografie novináře a jeho funkce v MF DNES. Jako bonus nás v pár 

větách lákal na jeho tip týdne. Hodnotilo se následovně:  

*  Dobré **  Velmi dobré *** Nenechte si ujít  (příloha 014.jpg) 

V roce 2009 došlo k drobným úpravám, ale princip se zachoval stejný. Upoutávka 

Tento týden doporučuje se změnila na Tento týden hvězdičky uděluje. Specifikace 

novinářova postu byla zobecněna na Redaktor – Redaktorka / iDNES.cz – MF DNES a 

k osobnímu tipu přibylo datum a čas vysílání. Hodnocení se příliš nezměnilo: 

- Nedoporučuju *  Slabé ** Velmi dobré *** Nenechte si ujít   

(příloha 015.jpg)   
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V rámci celkového vylepšení novin MF Dnes se proměnil i Magazín DNES a 

v dubnu 2010 i jeho hodnocení. Hvězdičky přestali udělovat redaktoři, tento úkol začal 

zastávat souhrnně Magazín DNES. Odlišuje se i forma, přibyla nová ikonka a 

pojmenování. 

 Na vlastní riziko *  Nic od toho nečekejte **  Stojí za to vidět ***  

Nenechte si ujít 

Obdobou Tento týden doporučuje se stala formulace Na co se dnes budu dívat. 

Rozdíl spočívá v tom, že redaktor nehodnotí filmy pomocí hvězdiček, pouze nám odhalí 

jeho tip na zhlédnutí. Stejný okruh redaktorů se už nestřídá po týdnu, ale denně nám jeden 

z nich vysvětlí, proč je jeho volba správná. (příloha 016. jpg) 

PROFIL : tato rubrika se nenachází na straně s komentáři, ale do kapitoly jsem ji 

zařadila, protože má s ostatními shodné rysy. Každý den je do Profilu vybraná jedna 

osobnost (herec, scénárista, režisér, hudebník), sportovní tým, film nebo i dějinná událost, 

která má adresáty navnadit na určitý pořad vysílaný v daný den. K textu je přiložena 

fotografie odpovídající tématu. Převážně je ale tento prostor vyhrazen pro herce/herečky a 

scénáristy, jejich kariéru a životní eskapády. Zvolená témata, např. o vztazích a smrti, 

obsahují často bulvarizační prvky. Mají nám vybrané hvězdy představit a zejména polidštit 

a zároveň nás tím ovlivnit v rozhodnutí. (příloha 030.jpg) 

Všechny uvedené metody hodnocení se určitým způsobem liší, ale přesto mají něco 

společného. Jejich úkolem je nalákat diváka na pořad a tím ho zmanipulovat. Magazín 

DNES sází především na kvalifikované pracovníky z oboru, kteří jsou více či méně známí. 

Na čtenáře logicky zapůsobí, když mu film, seriál nebo dokument doporučí někdo, kdo se 

vyzná. To má velkou váhu. Dalším prostředkem jak zaujmout je grafické zpracování, které 

je nepřehlédnutelné. Dominují tučné nadpisy, syté barvy, ikonky TIP, obrázky a fotografie. 

Celkový vzhled však nepůsobí nijak rušivě. Lidé často „čtou“ pouze obrázky a 

k přesvědčení nepotřebují ani doprovodné informace nebo popisy. Důležitým nástrojem je 

také využití jazyka.     

Pozornému a pravidelnému čtenáři neunikne, že několik ohodnocení si protiřečí, 



 

 

 

-34- 

což se zdá být nešťastné. Některé pořady jsou sice doporučené redakcí, stávají se jejím 

tipem, ale přesto jim pak novinář nebo celý Magazín DNES nepřidělí žádnou hvězdičku a 

zařadí je do kategorie Na vlastní riziko, Nic od toho nečekejte nebo Nedoporučuju. Toto 

řešení je poněkud nevhodné, neboť to čtenáře a potenciální diváky může znejistit, v jiném 

případě úplně odradit. Otázkou totiž je, komu věřit, jestli redakci nebo kvalifikovanému 

redaktoru, který je její součástí. Obrázek si pak zřejmě musí udělat každý sám.  

3.6 Informa ční hodnota v sekci komentářů a hodnocení 

Obvykle je hlavním cílem produktora podat informace srozumitelně a věcně tak, 

aby došlo k uspokojení příjemce. V dnešní době je však častým jevem prezentovat 

informace zkreslené nebo redundantní, které s tématem příliš nesouvisí. Důvodem může 

být snaha zakrýt nevědomost nebo se jedná o záměr s cílem něčeho dosáhnout.  

V Magazínu DNES se denně objevuje 6–8 hodnocení doprovázených komentáři. 

Nejvíce prostoru zabírá TIP DNE, pak následují TIPY REDAKCE a nejmenší místo 

zaujímají DALŠÍ TIPY. Všechny vybrané filmy, seriály a dokumenty obsahují název 

filmu, adekvátní fotografii a popis, čas vysílání, televizní stanici, specifikaci pořadu 

(thriller, dobrodružný film, seriál atd.) a nechybí hodnocení pomocí hvězdiček. Tyto 

základní, ale přesto vypovídající informace zjistíme, aniž bychom přistoupili k samotnému 

komentáři. Tento způsob je vhodný, protože se dozvíme to nejdůležitější (kde, kdy, co, 

jak), a pokud nás upoutávka zaujme a pořad neznáme, uvedené podrobnosti si přečteme. 

TIP DNE : hlavní část komentáře začíná specifikací pořadu, rokem a zemí vzniku, 

např. Americké kriminální drama (1990), Dokument (2010), Americký thriller (1996). 

Pokud se jedná o film, následuje herecké obsazení a režie, popř. vysvětlení, jak vznikl 

název filmu a co mu bylo předlohou. Magazín DNES uvádí informace související 

s tématem, ale snaha o vábení je nepřehlédnutelná. Upoutávky nejprve představí hlavní 

herce a režiséry a jejich herecké/režisérské zkušenosti. Pokračuje se stručným popisem 

děje se zajímavou zápletkou. K upoutání divácké pozornosti slouží vyzdvihování kladů 

vybraného filmu, např. výborně napsané postavy, řemeslně bezchybně natočený; spoléhá se 

taky na prestiž hlavních představitelů a filmu celkově: třemi Oscary oceněný herec, film 

byl nominovaný na pět Oscarů apod. V menší míře se objevují citace scénáristů, herců a 
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komu je film věnovaný (jaké věkové kategorii). (příloha 017.jpg) 

U ostatních pořadů se shodují základní údaje, ale princip se trochu liší. V TIPU 

DNE se častěji objevuje dokument TOP STAR, který mapuje podrobnosti o životě českých 

slavných osobností. Magazín DNES nejprve uvádí, kým se pořad bude zabývat, ale 

v dalším popisu se neubrání pronikání bulvárních témat. V rámci stručného životopisu 

(kdy se narodil, odkud pochází, čím je tolik výjimečný) se objevují informace o sklonu 

k alkoholismu, o počtu svateb, psychických potížích apod. To samozřejmě mnoho diváků 

naláká, což je zřejmě cílem, ale přesto by se těchto komentářů měla redakce vyvarovat. 

Často je ale informace zaobalená tak, že to není Magazín DNES, ale např. pořad TOP 

STAR, kdo připomíná, že někdo má problémy se vztahy. 

U dalších verzí pořadů (talk show, ankety) představí Magazín DNES samotný 

projekt, hlavního moderátora a něco málo z historie (jestli už tu podobná varianta byla, 

inspirace apod.) Seriál se v TIPU DNE objevuje jen zřídka. Většinou se jedná o první díl 

seriálu nového nebo o seriál výjimečně oblíbený mezi diváky a jeho reprízu. (přílohy 

018.jpg, 019.jpg)      

Ostatní TIPY (Další tipy, Tipy redakce) mají vyhrazen menší prostor, tudíž i jejich 

popis je méně obsáhlý. Základní informace se shodují s TIPEM DNE a podrobnosti se pak 

odvíjí od typu pořadu. Obvykle je stručně nastíněn děj filmu nebo epizoda seriálu, 

režisérova zkušenost (výčet jeho děl), popř. filmová ocenění. (příloha 020.jpg) 

Informační hodnota komentářů v Magazínu DNES je uspokojivá, i když 

manipulační snahy jsou zřejmé. Časopis odkryje nejdůležitější údaje o vybraném pořadu 

jako je jeho typ, rok natáčení a země původu. Stručný popis děje, hlavní představitelé a 

užitý jazyk sice slouží jako lákadlo pro diváky, ale tematicky obvykle nevybočuje. 

Například informace o předchozích zkušenostech herce pomáhá člověku rozpomenout si 

na tvář a talent hlavního představitele. Avšak i tohle se stává záměrem, protože redakce 

obvykle udává filmy, ve kterých „hvězda zazářila“, nebo jsou kritikou kladně hodnoceny.  

U určitého typu pořadu se ale některé informace jeví nepotřebné a nadbytečné a jejich 

funkce je pouze manipulativní. Mělo by dojít k jejich odstranění, ale to se nestane, neboť 

mnoho lidí po těchto zdrojích lační.     
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3.7 Výběr upoutávek v sekci komentářů a hodnocení 

3.7.1 Podle typu po řadu a země původu 

V posledních letech se výroba filmu stala jedním z nejproduktivnějších – 

výdělečných/ prodělečných – řemesel. Každým rokem jsou lidé zahlcovaní novými kousky 

různého žánru a kvality. Vznikají filmové festivaly a fankluby posedlých nadšenců. Tento 

fenomén jakoby postihl každého, stal se do jisté míry měřítkem prestiže. Především mladí 

diváci a divačky toto velmi oceňují a prožívají. Plakáty s oblíbeným hercem mají umístěné 

nad postelí, volí stejný styl oblékání a omdlévají, když je náhodou spatří na vlastní oči. 

Film je jednoduše všude: v televizi, v kině, v počítači, v novinách, v časopisech. Ale jaké 

pořady propaguje MF DNES a ovlivňuje tím divákovy preference?  

Největší zastoupení má na stránce s komentáři komedie. Objevuje se v TIPECH 

redakce, ale jen někdy dosáhne na „nejvyšší metu“ TIPU DNE, kterému je věnováno 

nejvíce prostoru. Jedná se o komedie různých žánrů: romantická (např. Láska a jiné 

pohromy), dobrodružná (Cesta kolem světa za 80 dní), fantastická (Maska), akční 

(Dvojníci), alegorická (Kam čert nemůže) nebo  krimi (Ani mě nehne). Není to nic 

překvapivého, neboť komedie neurazí, nemusí se u ní příliš přemýšlet, a proto má člověk 

možnost odreagovat se a jako bonus si zlepšit náladu. Je určená všem bez rozdílu věku a 

pohlaví a vysílá je nejčastěji TV Nova a PRIMA. 

Dramata a thrillery patří k dalším hojně obsazovaným pořadům. I oni mají 

přidělené různé přívlastky odpovídající jejich tematické náplni. Na stránkách s komentáři 

se setkáváme s dramaty: romantickými (Přístav naděje), tanečními (Let’s dance), 

historickými (Soupeři), krimi (Čínská čtvrť); a s thrillery: akčními (Odstřelovač), psycho 

(Mlčení jehňátek), krimi (Těžký zločin) nebo sci-fi (Invaze). Tyto žánry se zaměřují na 

různé věkové kategorie. Taneční a romantické drama upoutá pozornost divaček, scifi a 

krimi zase zaujme více muže.  

Podobně jako dramata a thrillery jsou na tom dokumenty a dokumentární cykly 

především televizních stanic ČT1, ČT2. Tento typ  pořadu má nalákat specifické diváky, 

menšiny, různé věkové a zájmové skupiny. Řadíme k nim cykly dokumentárních portrétů 
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(Neobyčejné životy, 13. komnata), cestopisné cykly (Na cestě po Córdobě), publicistické 

cykly (Ta naše povaha česká), dokumenty o katastrofách (Letecké katastrofy) nebo válce 

(Hitlerovo východní Prusko).  

Také upoutávky k seriálům se vyskytují poměrně často a vybírají se obvykle ty 

divácky oblíbené (Nemocnice na kraji města, Velmi křehké vztahy, Ordinace v růžové 

zahradě, Kriminálka Miami apod.) V zimní a letní sezóně, v období olympiád a 

mistrovství, se redakce snaží zaujmout přímými přenosy různých sportovních klání. 

V malém zastoupení se objevují filmy válečné, životopisné, rodinné, katastrofické, 

dobrodružné, akční spolu s westerny, horory, parodiemi, reality show a talkshow. 

Z průzkumu vyplývá, že Magazín DNES nejde jedním směrem, ale snaží se oslovit 

širší okruh diváku různého věku a zálib. Ačkoliv některé žánry jsou sázkou na jistotu, a 

proto se v sekci upoutávek objevují častěji. V rámci televizních stanic je zastoupení 

vyrovnané, mluvíme-li o základních čtyřech. Ostatní, až na TV Barrandov, do úseku 

s komentáři nepronikají.  

Pokud jde o země vzniku vysílaných pořadů, žebříčku jasně vévodí vábení na 

americkou kulturu. V upoutávkách má nadpoloviční zastoupení. V americké produkci 

vznikají převážně komerční díla, která upoutají masový počet diváků, a s tímto cílem jsou 

také tvořena. Kvalita ale pokulhává.  

Pomyslné druhé místo obdržely pořady z domácího prostředí (hlavně kvůli 

dokumentům a seriálům). V české kinematografii se najde mnoho kvalitních filmů, ale 

mezi plejádou amerických se jakoby ztrácí. Magazín DNES by na ně měl (pokud se 

vysílají) stále upozorňovat, aby se dostaly více do podvědomí diváků. 

Méně se vyskytují německé, britské, francouzské, italské a koprodukční filmy. Pro 

specifické skupiny se zálibou v dané kultuře se objevují díla z Norska, Číny, Japonska, 

Ruska a Kanady, ale pouze ve velmi malém měřítku. 

3.7.2 Podle času  

Z nashromážděného materiálu vyplývá, že na stránce s komentáři se objevuje 7–9 
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vybraných pořadů. V minulosti jich bylo devět, dnes obvykle sedm nebo osm, což se 

projevuje větším prostorem pro dodatečné informace k filmu. Ve svém průzkumu jsem 

rozdělila pořady podle vysílacích časů na dopolední, odpolední, večerní a zohlednila 

vydání vánoční a „normální“. Z mechanického počítání jsem odvodila, že stránka 

s komentáři se věnuje z většiny pouze pořadům vysílaných v prime time nebo v pozdních 

nočních hodinách. Ostatní vysílací časy hodně zaostávají. K rovnoměrnějšímu rozvrstvení 

dochází pouze některou neděli, ve státní svátek nebo ve vánočním období, kdy se klade 

důraz i na pořady v dopoledních a odpoledních hodinách. Preference nočních pořadů 

vychází z předpokladu, že lidé se už vrátili domů ze zaměstnání a zhlédnou nabízený 

produkt. V dopoledních hodinách je doma pouze hrstka lidí, a proto by nebylo efektivní na 

ranní pořady upozorňovat. O Vánocích pak dochází k vyrovnání, neboť je většina lidí 

doma a sledování pohádek je v českých rodinách častou tradicí. Ukázka změn preferencí 

viz tabulka níže. 

 

Frekvence vybraných pořadů podle dní v týdnu a 

vysílacího času (Magazín DNES č.17, 29. 4. 2010) 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Dopoledne 0 2 1 1 0 0 0 

Odpoledne 0 0 0 0 0 2 3 

Večer/noc 8 6 7 6 8 6 5 
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Frekvence vybraných pořadů podle dní v týdnu a 

vysílacího času (Magazín DNES č.52, 23. 12. 2008) 

 
Pondělí 

(29.12.) 

Úterý 

(30.12.) 

Středa 

(24.12.) 

Čtvrtek 

(25.12.) 

Pátek 

(26.12) 

Sobota 

(27.12.) 

Neděle 

(28.12.) 

Dopoledne 2 2 1 2                                                                                                                                                                             0                                                                                                                                                                               0                             2 

Odpoledne 2 2 4 2 4 3 3 

Večer/noc 5 5 3 5                         4 5 4 

 

3.7.3 Podle doby vzniku a popularity 

Pořady natočené v posledním desetiletí zaujímají většinu prostoru v sekci 

komentářů a hodnocení. Je to způsobeno upoutávkami na dokumenty, filmy ze současnosti 

a seriály, které se v poslední době vyrábějí jak na běžícím pásu. Nesmí se zapomínat, že 

deset let je dlouhá doba a filmová branže se vyvíjí, otvírají se stále nové možnosti, a proto 

se vytváří více filmů než dříve. Je samozřejmě jednodušší upoutat divákovu pozornost na 

novější film, který byl ještě nedávno v kinech a stal se propíraným tématem, ale MF Dnes 

naštěstí nepreferuje pouze hity.  

Další frekventované období je mezi roky 1990–2000. Nezapomíná se ale ani na 

diváky v produktivním věku, starší generaci a příznivce klasiky, které akční scény, 

dokonalé triky a efekty neuspokojují. Pro ty jsou tu, sice v užším rozsahu, upoutávky 

k filmům z dob šedesátých, sedmdesátých nebo osmdesátých. 

Z hlediska popularity se neklade důraz pouze na celosvětově známé trháky. 

Naopak, výběr je rovnoměrně rozvržen. V upoutávkách se objevují familiární názvy filmů, 

ale pokud nejste filmový expert, ostatní tituly budete znát jen z doslechu nebo vůbec. 

Důvodů volby starších nebo méně známých filmů je několik. Filmy pro pamětníky mají 

své fanoušky nejen v podobě seniorů a tento okruh obecenstva je důležitý, protože není 
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úzký. Výběr neznámých filmů může vypovídat o snaze upozornit na jejich nespornou 

kvalitu a hodnotu, která však upadla v zapomnění. Nebo nemusí být tak neznámý, jak se 

může někomu jevit. Poslední variantou je potřeba zaplnit místo, když v daný den na 

programu nic zajímavého není. Populární filmy tzv. megahity se volí logicky pro to, že 

jsou oblíbené a zajistí vysokou sledovanost. Premiérové vysílání zase přiláká velkou 

pozornost, protože co je nové, je neotřelé, a proto je divákovou nutností vytvořit si vlastní 

obrázek.  

3.7.4 Výběr obrázk ů a fotografií k upoutávkám 

Výběr obrázků a fotografií není náhodný. Souvisí především s typem pořadu a se 

snahou co nejvíce upoutat adresátovu pozornost. V rámci grafického zpracování není těžké 

vypozorovat opakující se tendence. 

U filmů a seriálů grafici Magazínu DNES spoléhají na hlavní hrdiny, kteří na sebe 

strhnou pozornost svým půvabným zevnějškem a/nebo hereckým talentem. Na obrázcích 

tedy často vidíme stereotypní nevinný výraz Brada Pitta, ostře řezané rysy Antonia 

Banderase nebo sexy Sharon Stone. Fotografie je zachycena ve všední situaci (rozhovor) 

nebo naopak v akci či stěžejní scéně. U starších nebo méně známých filmů se objevují 

převážně hlavní hrdinové, ale ti tolik čtenáře neosloví právě pro nedostatek věhlasu. Dále 

se vyskytují fotografie se záběry ze scény, např. nějaké důležité místo. U animovaných 

filmů a pohádek se zachycují fantazijní postavy (duch Casper) nebo animovaní hrdinové. 

Obrázky z hororů upoutají svým mystickým, strašidelným zjevem (děsivý prostor, 

napínavá scéna). (příloha 021. jpg) 

Podle zaměření dokumentu se vybírají záběry z přírody (zvířata), z válečných 

bojišť; pokud jde o cestopisný dokument, tak z měst, jedinečných památek apod. Například 

z natáčení o centrech pro matky vznikla fotografie, kde matka krmí své dítě atd. (příloha 

022.jpg) 

Vedle upoutávek na sportovní přenos se nacházejí obrázky z jiného utkání (stejného 

sportu a obvykle i stejného týmu), u přenosů z koncertů se objevuje fotografie 

účinkujícího. Talkshow zachycují moderátory. (příloha 023.jpg, 024.jpg) 
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      Magazín DNES volí obrázky k upoutávkám spíše střídmě. Nesází na žádné 

šokující karikatury nebo vulgární nahotu. Ve svém výběru spoléhá na prominentní, 

respektované, zkušené herce nebo „holywoodské“ krasavce a krasavice. Předpokládá, že 

toto je správná cesta, jak upoutat většinovou pozornost a ovlivnit potenciální diváky. Kdo 

by se totiž nechtěl ve filmu podívat na fešáka Cruise nebo na talentovaného Nicholsona. 

Na stejném principu fungují i méně známé filmy a talkshow s hlavními moderátory. U 

dokumentů se objevují fotografie z natáčení.  

3.8 Jazykové prostředky jako nástroj manipulace 

„Vedle funkce sdělné, komunikativní a informativní plní publicistický styl ještě 

funkci ovlivňovací, přesvědčovací a získávací.“ (Chloupek a kol., 1991, s. 201) Je 

dynamický, a to i díky kontinuálnímu vývoji jazykových prostředků. Magazín DNES 

nejčastěji využívá následujících jazykových obratů, aby dosáhl svých cílů. Ukázkové 

příklady jsou použity z vydání č.44 (30.10.2008). 

V rubrice Tento týden doporučuje vedoucí kulturního oddělení MF DNES Jan 

Kábrt popsal svůj tip týdne takto: Aniž by na city tlačil, dovede vás k slzám, bez velkých 

gest se vryje do paměti. Takový je film Billy Elliot, irský příběh chlapce, který vyměnil box 

za balet. Komunikačním záměrem redaktora je přesvědčit potencionálního diváka, aby 

sledoval film Billy Elliot a nestyděl se za případný pláč. K tomuto účelu mu slouží např. 

nevětné frazémy: tlačit na city, dovést někoho k slzám, vrýt se do paměti nebo hodnotící 

slovní spojení: bez velkých gest, které upoutají čtenářskou pozornost a dodají jazykovému 

projevu na naléhavosti. I celé shrnutí v poslední větě je apelem na city. (příloha 025.jpg) 

TIPEM DNE z pátku 31.10.2008 byla komedie Vrchní, prchni. Samotný výběr 

filmu je trefa do černého. Česká komedie s výjimečným hereckým obsazením totiž stále 

patří k nejoblíbenějším svého druhu. Komunikačním záměrem textu je nalákat diváka na 

klasiku a především na inteligentní komedii, kterou když zhlédneme, bude to vypovídat o 

naší inteligenci. Magazín DNES v komentáři spoléhá na hodnotící, především kladné 

jazykové prostředky: inteligentní komedie, výrazně převyšuje průměr, proslulá epizoda, 

vhodnější (komparativ), k nejvtipnějším scénám (superlativ); na ustálená spojení: posunout 

do roviny, převyšovat průměr, časem zlidovět; na apel na adresáta: děj zná snad každý 
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apod. Vložená citace a familiární oslovení „Zdeněk psal příběh s představou, že titulní 

roli…“ zesilují autentičnost informací a přesvědčující funkce je režisérovou dřívější 

promluvou zvýrazněna.  (příloha 026.jpg) 

Rubrika PROFIL z 1.11.2008 byla věnovaná zesnulému režisérovi Anthonymu 

Minghellovi. Magazín DNES sem osobnost zařadil, aby upozornil na film Talentovaný pan 

Ripley vysílaný ten samý večer. Profil byl zaměřen na tragédii, která se režisérovi přihodila 

a apel na soucit byl nepřehlédnutelný. Titulka Zemřel jako anglický pacient zaujme 

intertextovostí, neboť právě Anglický pacient je název filmu natočený režisérem. Zároveň i 

slovo zemřel přiláká mnoho pozornosti. V textu se dále objevuje přirovnání: jeho filmy byly 

jako jeho život; kladná hodnocení a opakované superlativy: vynikající filmy, velmi úspěšné, 

jeden z nejúspěšnějších, z nejvýraznějších; módní, přejatá a expresivní slova: šokovat, 

happy end, jen taktak apod. Dalším projevem manipulace jsou modální slovesa: měl to být; 

kontakt s adresátem prostřednictvím imperativu a apelativní partikule: vždyť si to jen 

vezměte. (příloha 027.jpg) 

Magazín DNES v rámci jazyka spoléhá na osvědčené prostředky jako hodnotící 

adjektiva, ustálená slovní spojení nebo kontakt s adresátem. Nejen to mu ale přináší štěstí, 

např. poslední uvedená ukázka je celkově velmi emotivně laděná, a to především díky 

zvolenému tématu nešťastné události, který zavání bulvarizací.   

3.9 Informa ční hodnota a manipulativní strategie v Magazínu DNES 

Informace podávané v Magazínu DNES jsou předloženy srozumitelně a hlavní cíl 

uspokojivě informovat adresáta je dosažen. Prostor v přehledu vysílacích časů neumožňuje 

příliš podrobností, ale to nejdůležitější (kde, kdy, co) tam potenciální divák najde. Strana 

s komentáři je obsáhlejší a má za úkol rámcově přiblížit náplň filmu a poskytnout zbývající 

informace. Redaktoři magazínu zde obvykle neodbočují od tématu, ale získávací a 

přesvědčovací snaha je zjevná. Pouze rubrika Profil se zdá být zaměřena zejména 

k manipulaci. Objevují se v ní sice životopisné údaje spojené s určitou osobností a jejím 

přínosem k vysílanému pořadu i celkově, ale dodatečná témata a informace bývají 

redundantní a spíše jen pro zajímavost. Výjimkou jsou profily historických a politických 
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událostí. 

Pokud jde o manipulativní strategie, nic není ponecháno náhodě, ačkoliv pouze 

pozorný adresát má šanci je zaregistrovat. Obvykle se totiž nad televizním programem 

příliš nezamýšlí. Magazín DNES spoléhá na přesvědčovací taktiky ve všech základních 

kategoriích.  

Grafická stránka upoutá pozornost výraznými barvami a tučnými nadpisy stejně 

jako výběrem fotografií, na kterých se preferují hlavní postavy z filmů nebo seriálů. Volí 

se herci známí i neznámí, záběry z natáčení, přírody atd. 

V jazykové části se uplatňují prvky odpovídající publicistickému stylu jako obrazná 

vyjádření metaforické povahy (např. přirovnání), módní slova, hodnotící adjektiva,  

frazeologické obraty, apelativní partikule nebo imperativ. Ty vnášejí do textu naléhavost 

argumentu,  závažnost agitace a celý projev oživují. 

Přesvědčovací funkci plní také různé druhy hodnocení a komentářů, které jsou 

vedeny kvalifikovanými odborníky; volba vysílacích časů nebo televizních pořadů.  
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4444 ZávěrZávěrZávěrZávěr    

Hlavním předmětem mé bakalářské práce bylo analyzovat informační hodnotu a 

různé druhy manipulativních strategií užívaných v televizním programu. Jako výchozí 

materiál pro rozbor mi posloužilo třicet výtisků časopisu Magazín DNES z období od roku 

2008 do 2010, zejména pak strana s komentáři a hodnoceními pořadů. 

Po nashromáždění potřebného materiálu jsem se za pomoci odborné literatury 

začala věnovat psaní teoretické části, která se mi stala inspirací i v úseku praktickém. 

Nejvíce jsem čerpala z kapitol týkajících se manipulace, televizních stanic a televizních 

žánrů.     

Nejdůležitějším cílem praktické části byla snaha zjistit informační hodnotu 

televizního programu a zároveň odhalit, jakými nejčastějšími prostředky redaktoři 

Magazínu DNES ovlivňují preference adresáta. Z mého průzkumu vyplynulo, že na 

potenciálního diváka je vyvíjen tlak z různých stran, aniž by si ho výrazně všiml. 

Z hlediska grafického zpracování Magazín DNES spoléhá na výraznější barvy a obrázky 

k jednotlivým upoutávkám, které ovšem nejsou šokující nebo vulgární. Po obsahové 

stránce upozorňuje na klady produktu, prestiž hlavního hrdiny, na případná ocenění a 

oblibu široké veřejnosti. V jazykové části využívá výrazové prostředky, které mají přispět 

k upoutání pozornosti a oživení celkového projevu.  

Při výběru upoutávek se zaměřuje na pořady vysílané v hlavním čase, pouze 

vánoční vydání zohledňují i jiné časové úseky. Podle žánru mají největší zastoupení 

komedie, thrillery, dramata a dokumenty různých typů natočených převážně v posledním 

desetiletí. Objevují se však i filmy staršího data. Amerika je světovou velmocí a to se 

projevuje i ve filmové výrobě. Právě americké filmy a seriály vévodí pomyslnému 

žebříčku. Za účelem ovlivnění co největšího množství adresátů vzniklo také několik druhů 

hodnocení, která procházejí stálým zdokonalováním. Mezi nejstálejší patří 10 nejlepších 

pořadů podle Mirky Spáčilové nebo Rubrika Profil. 

Hlavním posláním produktora je předložit informace věcně a jednoduše tak, aby 

došlo k vzájemnému porozumění a spokojenosti na obou stranách. V této rovině Magazín 
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DNES splňuje základní požadavky.   

Téma mé bakalářské práce „TV Program jako komunikát. Informační hodnota a 

manipulativní strategie.“ hodnotím jako vhodnou a přínosnou volbu, neboť jsem si 

uvědomila, jak snadné je ovlivnit potenciálního diváka, i mě, prostřednictvím nevtíravých 

prostředků a triků. Zároveň mi práce poskytla nový náhled na to, jakým způsobem mám při 

dalším čtení televizního programu přistupovat k různým doporučením. 
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6666 ResuméResuméResuméResumé    

Bakalářská práce s názvem „Televizní program jako komunikát. Informační hodnota a 

manipulativní strategie.“ se zaměřuje na analýzu informační hodnoty a využitých 

manipulativních prostředků v televizním programu. Hlavním zdrojem se stal 

nashromážděný materiál třiceti výtisků časopisu Magazín DNES z období od roku 2008 do 

2010. 

Cílem práce bylo zmapovat zpracování televizního programu a užité metody ovlivňující 

preference adresáta.  

 

The Bachelor Thesis “TV Programme as Communication. An Informative value and 

Manipulative Strategy.” is focused on analysis of the informative value and usage of 

manipulative means in TV programme. The main source for my thesis was the collected 

material of thirty pieces of magazine called Magazín DNES since 2008 to 2010.  

The aim of the thesis was to check the appearance of TV programme and used methods 

influencing the preferences of recipients.  
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