
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a ţurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012     Jana Rosenfeldová 



 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a ţurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Rosenfeldová 

 

 

 

 

 

 

Vývoj a proměny soutěžních televizních 

pořadů pro děti v ČR (1992 – 2010) na 

příkladu Bludiště 

 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Jana Rosenfeldová 

Vedoucí práce: Mgr. Lucie Macků 

 

 

Rok obhajoby: 2012 

 

 



 

 

 

Bibliografický záznam 

 

ROSENFELDOVÁ, Jana. Vývoj a proměny soutěţních televizních pořadů pro děti v ČR 

(1992 – 2010) na příkladu Bludiště. Praha, 2012. 114 s. Bakalářská práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a ţurnalistiky. 

Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Lucie Macků. 

 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce „Vývoj a proměny soutěţních televizních pořadů pro děti v ČR (1992 

– 2010) na příkladu Bludiště“ mapuje oblast dětských televizních soutěţí vysílaných 

Českou televizí v letech 1992 – 2010. Teoretická část zahrnuje některé poznatky 

týkající se vztahu dětí a televize a zabývá se vymezením ţánru televizních soutěţí. Ve 

výzkumné části je jeden z pořadů, soutěţ Bludiště, podroben výzkumu na základě 

smíšeného modelu, jehoţ cílem je zjistit, do jaké míry se uvedená soutěţ za dobu své 

existence (1997 – 2012) proměnila. Kvantitativní obsahová analýza zde zjišťuje 

především význam jednotlivých částí pořadu s důrazem na poměr vědomostní a zábavné 

sloţky, kvalitativní analýza se pokouší odhalit další proměny soutěţe. Po analýze 

pořadu Bludiště je zhodnocena nabídka televizních soutěţí celkově. V popředí stojí opět 

poměr vědomostí a zábavy v rámci těchto pořadů, jakoţ i hodnoty a sdělení, které jsou 

prostřednictvím soutěţí dětem předávány. V závěru jsou vyvozená zjištění 

konfrontována s názory samotných dětí. Výsledky dotazníkového průzkumu 

realizovaného na základních školách a víceletých gymnáziích naznačují, do jaké míry 

odpovídá nabídka soutěţních pořadů České televize (s důrazem na soutěţ Bludiště) 

jejich poţadavkům a nárokům.  

 

 

Abstract 

The bachelor thesis „TV competitions for children development and transformation in 

the Czech republic (1992 – 2010): example of Bludiště competition“ surveys game/quiz 

shows for children aired by Czech television from 1992 to 2010. The theoretical part 



 

 

includes some aspects of the children and television relation and deals with game/quiz 

show genre and its characteristics. In the analytical part, one of the programmes, 

Bludiště competition, is the subject of the analysis, which aim is to find out how this 

competitition has changed within almost sixteen years of its existence. Quantitative 

analysis investigates primarily the importance of particular segments of the programme 

with focus on knowledge and entertainment part, qualitative analysis covers another 

changes of competition. After that game/quiz shows for children broadcasted by Czech 

television as a whole are examined. Again, knowledge and entertainment ratio within 

this programmes constitute the main object of interest, attention is dedicated also to 

values and messages communicated to children via this competitions. In the final part 

main findings are compared with the children point of view represented by results of 

research realized in six schools within the Czech republic. These results indicate how 

existing game/quiz shows dedicated to children correspond with their requirements and 

demands. 
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politických vůdců. 

Knihu taktéţ vyuţiji ve třetí kapitole o vztahu médií a mládeţe. 

5. BLAŽEK, B. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha: Slon, 1995, 199 s. ISBN: 

80-85850-11-7. 

Jak se lze bránit tlaku médií? Jsou opravdu všichni vědci přesvědčeni o tom, ţe 

televizní násilí je zkáza mládeţe? Jsou média skutečně tak nebezpečná, hlavně 

pro děti a mládeţ? Kniha se zabývá mj. vlivem televize na děti a mládeţ. 

Její vyuţití bude ve třetí kapitole týkající se postavení televize v ţivotě mládeţe. 

6. FISKE, John. 2004. Television Culture. London: Routledge, 1994. 353 s.                         

ISBN 0-415-03934-7. 

Kniha představuje komplexní úvod do problematiky televizní vědy. Fiske se zde 

zabývá jak kulturními, tak i ekonomickými aspekty fungování televize. Přináší 

hlavní názory americké, anglické, australské i francouzské školy a nabízí tak 

ucelenou studii přístupů k tomuto médiu. 

Vyuţití této publikace bude v kapitolách 3 a 4. 

7. (Prvních) 10 let České televize. Praha: ČT, 2002. 372 s. ISBN 80-85005-37-9. 

Součástí knihy jsou analytické studie o České televizi jako instituci, o jejím 

programu a zpravodajství. Jsou v ní zahrnuty dobové názory a hodnocení, 

autentické dokumenty, fakta a čísla o rozsahu vysílání a divácké odezvě. 

V neposlední řadě jsou tu i snímky z pořadů, zajímavé pohledy do zákulisí a 

další zajímavosti z prvních deseti let fungování ČT. 

Kniha bude pouţita při zpracování čtvrté kapitoly, kde z ní budou čerpány 

informace o prvních letech fungování České televize. 

8. Kol. autorů. Dějiny českých médií v datech. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. 

ISBN 80-2246-0632-1. 

Kniha se věnuje třem oblastem – vývoji rozhlasu v datech, vývoji televize 

v datech a vývoji českého mediálního práva v datech. 

Pro tuto práci bude vyuţita část týkající se vývoje televize a část zabývající se 



 

 

vývojem mediálního práva. Obě části budou vyuţity při zpracování čtvrté 

kapitoly.  

9. HILL, Annette. Reality TV: audiences and popular factual television. 

London, New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-26151-1. 

Autorka se v této knize zabývá problematikou reality TV, klade si otázku, zda je 

pro diváka zdrojem informací a vzdělávání nebo zda její tvůrci pouze vyuţívají 

ţivoty lidí k tomu, aby pobavili ostatní. Kniha se fenoménem reality TV zabývá 

z pohledu historického, teoretického, ekonomického, ale také estetického. 

Zaměřuje se i na etický aspekt tohoto jevu. 

Knihu pouţiji v šesté kapitole, kde budou porovnávány klasické soutěţe s tzv. 

reality show. 

10. TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 

1. vyd.  Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4. 

Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami uţívanými při výzkumu médií. 

Kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií, tak i akademického. 

Jednotlivé metodické postupy jsou rozebrány na praktických příkladech z 

českých médií.  

Publikaci pouţiji pro studium jednotlivých metod kvalitativní analýzy, která 

bude zpracována v kapitole 7. 

11. DEACON, David, et al. Researching communications: a practical guide to 

methods in media and cultural analysis. London, New York: Edward 

Arnold, Oxford University Press, 1999. ISBN 0-340-59685-6. 

Jedná se o komplexního a spolehlivého průvodce při zkoumání médií a 

komunikace. Kniha obsahuje detailní přehled hlavních výzkumných metod, 

uvádí příklady různých výzkumů a analýz a praktického průvodce, který krok za 

krokem jednoduchým jazykem vysvětluje jednotlivé typy výzkumů.  

Informace z této knihy pouţiji při zpracování analýzy pořadu Bludiště v kapitole 

7. 
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Úvod 

„Hra navozuje a inspiruje dvě základní zkušenosti dítěte, jeţ jsou důleţité pro 

celý jeho další ţivot: kooperaci a soupeření“ (Vašutová 2005:37). 

 

Hra plní v ţivotě dětí nezastupitelnou funkci. Nabývá různých podob a jednou 

z těchto podob je také soutěţ, v ještě uţším vymezení pak soutěţ televizní. Televizní 

soutěţe jsou tradiční součástí vysílání České (a dříve Československé) televize jiţ od 

padesátých let minulého století. Přestoţe se z větší části zaměřují na dospělé (jako 

soutěţící), nemalá část těchto pořadů se věnuje také dětem.
1
 Závazek zařazovat soutěţe 

pro děti do své programové nabídky je součástí Kodexu České televize.
2
   

Tato bakalářská práce se zabývá právě soutěţemi pro děti ve vysílání České 

televize. Kromě identifikace všech pořadů odpovídajících danému programovému typu 

v období let 1992 – 2010, si klade za cíl především zhodnotit jejich vývoj a proměny za 

sledované období, a to jak z hlediska kvantitativního, tak i z pohledu kvalitativního, a 

odpovědět na otázku, zda vysílané soutěţe odpovídají poţadavkům a nárokům 

samotných dětí.  

Zvláštní pozornost bude věnována pořadu Bludiště, soutěţi, která je v rámci 

všech zmiňovaných pořadů vysílána nejdéle.
3
 S cílem postihnout všechny důleţité 

aspekty této soutěţe byla zvolena kombinace kvantitativní obsahové analýzy a 

kvalitativní analýzy vycházející z postupů narativní analýzy. Po srovnání mých zjištění 

se závěry vyvozenými pro soutěţe celkově se pokusím nastínit vývoj v rámci tomto 

ţánru. Ústředním tématem při hodnocení proměn soutěţí bude přítomnost zábavné a 

vědomostní sloţky v tomto typu pořadů, která můţe být určitým ukazatelem jejich 

převáţně zábavného resp. vzdělávacího charakteru. S tím souvisí i sdělení a hodnoty, 

které jsou prostřednictvím soutěţí jejich divákům předávány.   

 V závěru bude výzkumná část ještě doplněna pohledem cílového publika, tedy 

dětí, který bude reprezentován výsledky dotazníkového průzkumu realizovaného na 

základních školách a víceletých gymnáziích. 

                                                 
1
 Viz např. Příloha č. 1 a Příloha č. 2, které zahrnují přehled dětských soutěţí resp. soutěţí pro dospělé 

(jako soutěţící) v letech 1992 – 2010. Zatímco dospělí soutěţili v 58 pořadech, pro děti bylo určeno 25 

soutěţí. 
2
 Zvláštní pozornost dětskému divákovi. Česká televize [online]. © 2006 - 2012 [cit. 2012-04-07].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-2-zvlastni-pozornost-detskemu-divakovi/ 
3
 Vyjma pořadu Medúza, který však není čistě soutěţní. 
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Původním záměrem práce bylo zmapování televizních soutěţí pro děti nejen 

v České televizi, ale v rámci celé České republiky. Po rešerši televizních programů jsem 

nicméně dospěla k závěru, ţe vlastní tvorba komerčních televizních stanic je z pohledu 

celkového mnoţství soutěţí zanedbatelná.
4
 Proto jsem se v praktické části zaměřila 

výhradně na tvorbu České televize. 

Potýkala jsem se také s problémem nedostatečného teoretického rámce. Jestliţe 

se ţánru televizních soutěţí, a to zejména v českém prostředí, příliš mnoho autorů 

nevěnuje, pak nalézt jakékoliv informace o specifikách soutěţních pořadů pro děti je 

prakticky nemoţné. Z nutnosti specifického přístupu k dětem však plyne také nutnost 

specifičnosti pro ně určených pořadů. Proto se v závěru práce pokusím, na základě 

provedeného výzkumu, právě specifika dětských soutěţí v českém prostředí nastínit. 

Dalším úskalím bylo rovněţ získání všech potřebných informací, zejména pro 

soutěţe z devadesátých let, které ve většině případů nebyly Českou televizí  

archivovány. Často bylo nutné kontaktovat přímo tvůrce jednotlivých pořadů, z nichţ 

mnozí jiţ nejsou zaměstnanci České televize. Bohuţel musím konstatovat, ţe některé 

informace se nakonec získat nepodařilo.
5
 

Text je moţno rozdělit do tří částí. První dvě kapitoly poskytují teoretická 

východiska pro další části práce a jedná se zejména o témata týkající se vztahu dětí a 

televize (Kapitola 1) a dále o obecné vymezení televizních soutěţí, různé přístupy 

k jejich klasifikaci a také stručný pohled do jejich historie (Kapitola 2). Ve druhé části, 

kterou je moţno nazvat jako historickou, je nejprve nastíněn současný stav vysílání pro 

děti v České republice (Kapitola 3) a poté je na pozadí nejdůleţitějších mezníků ve 

vývoji České televize zmapována právě oblast soutěţních televizních pořadů pro děti 

v uvedených letech (Kapitola 4). Poslední, pátá kapitola, obsahuje výzkumnou část 

práce (Kapitola 5). Nejprve analýzu pořadu Bludiště, poté zhodnocení televizních 

soutěţí pro děti celkově a nakonec závěry vyvozené z výzkumu realizovaného mezi 

dětmi základních škol a víceletých gymnázií. 

  

Konečná podoba práce se v mnohém liší od předpokládané podoby uvedené 

v tezích. Jednou ze změn, která se odrazila i v samotném názvu, je změna zaměření 

                                                 
4
 V TV Nova byly nalezeny čtyři soutěţní pořady. Kromě vědomostní zábavné show Jsi chytřejší neţ 

páťák to byly speciální vydání (dětské verze) soutěţí pro dospělé – Riskuj, Do-re-mi a Rozjezdy pro 

hvězdy. Na ostatních televizních stanicích nebyl tento typ pořadů nalezen. 
5
 Je ovšem nutno říci, ţe nedostatek informací se týká především soutěţí, které se vysílaly po velmi 

krátkou dobu, a jako takové celkový obraz tohoto ţánru příliš neovlivnily. 
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práce z mládeţe na děti. Po zběţném prozkoumání oblasti soutěţních pořadů se ukázalo, 

ţe většina z nich je cílena právě na děti (tak jak jsou vymezeny v první kapitole). 

Ačkoliv jsou ve zkoumaném souboru soutěţí také pořady zaměřené na mládeţ (tedy 

v pojetí této práce na studenty středních škol), domnívám se, ţe propojení tématu 

s dětmi více odpovídá skutečnosti (a jak ukáţu dále, některá pojetí chápou dětství 

v širším smyslu, a tedy s přesahem do skupiny středoškoláků). 

Větší prostor dostala oproti původnímu záměru výzkumná část. Při analýze 

pořadu Bludiště jsem kromě kvalitativní analýzy pouţila pro zjištění významu 

jednotlivých částí pořadu také kvantitativní obsahovou analýzu. Zároveň jsem se  

rozhodla doplnit výzkumnou část o dotazníkové šetření mezi dětmi základních škol a 

víceletých gymnázií. Dospěla jsem k závěru, ţe pouhý ukazatel sledovanosti nemůţe 

uspokojivým způsobem odpovědět na otázku, jak nabízené televizní soutěţe odpovídají 

poţadavkům a nárokům samotných dětí. Abych získala prostor pro prezentaci výsledků 

dotazníkového šetření, zaměřila jsem se v rámci kvalitativní analýzy pouze na analýzu 

narativní. Obrazová a sémiotická analýza se však stejně ukázaly být vzhledem k cílům 

této práce nedostatečně relevantní. Kromě toho jsem u analýzy soutěţe Bludiště rozšířila 

počet zkoumaných let ze tří na šest, a to vzhledem k mnoţství změn, ke kterým za celé 

období existence soutěţe došlo. Namísto prvního roku jsem zařadila rok druhý (1998), 

který se mi pro analýzu jevil zajímavější, neboť došlo k výměně na pozici moderátora 

soutěţe. Navíc jsem zařadila také rok 2012 reprezentující současný stav. 

Změn doznala také struktura práce uvedená v tezích. Některé kapitoly byly 

sdruţeny do jedné, některé byly vzhledem k nedostatečné relevanci k tématu zcela 

vynechány. Všechny tyto změny byly činěny s cílem práci zpřehlednit a dát jí jasnější a 

logičtější strukturu.  
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1. Děti a televize 

V této kapitole se pokusím nastínit nejdůleţitější aspekty vztahu dětí a televize.  

Nejprve se zaměřím na vymezení samotného dětství, jeho periodizaci a také na 

vztah mezi kategoriemi děti, mládeţ a adolescence. Na základě tohoto vymezení si 

definuji dětství pro účely této bakalářské práce. V další části se budu zabývat 

postavením televize v ţivotě dětí. Nejdříve z pohledu významu tohoto média v rámci 

jejich volnočasových aktivit,  následně se pokusím zmapovat základní argumenty pro a 

proti sledování televize dětmi. V závěrečných dvou podkapitolách se podrobněji 

zmíním o televizi jako prostředku vzdělávání a zdroji zábavy, o funkcích tohoto média, 

které povaţuji v souvislosti se zkoumanou oblastí za nejdůleţitější.  

 

1.1 Dětství 

O specifické povaze dětství a nutnosti zvláštního přístupu k dětem dnes zřejmě 

nebude nikdo pochybovat. Nebylo tomu tak ale vţdy. Pohled na dětství a děti jako 

samostatnou kategorii si prošel svým vývojem. I kdyţ ve fyziologickém smyslu děti 

samozřejmě existovaly vţdy, bylo podle Ariese dětství objeveno aţ v 16. století, kdy 

společnost začala děti izolovat a poskytovat jim speciální péči a ochranu spojenou také s 

určitými omezeními
6
 (Meyerowitz 2006:212). V posledních desetiletích však opět 

dochází k reintegraci dětí mezi dospělé. Meyerowitz dokonce zmiňuje „konec dětství“ 

charakterizovaný postupným splýváním dětství a dospělosti. Ještě v první polovině 20. 

století byly děti chráněny před nepříjemnými součástmi ţivota. Některá témata jim byla 

zapovězena, oblékaly se a mluvily jinak neţ dospělí. Bylo určeno, v jakém věku mají 

přístup k určitým informacím, co mají znát a dělat. Od druhé poloviny 20. století se 

však děti začínají dospělým stále více podobat. Jen velmi málo témat shledává 

společnost nevhodných k tomu, aby se o nich před dětmi mluvilo (tamtéţ:187-188). 

Přístupů k vymezení dětství dnes existuje celá řada. Nejširší definici podává 

Úmluva o právech dítěte, podle které „se dítětem rozumí kaţdá lidská bytost mladší 

osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenţ se na dítě vztahuje, není zletilosti 

dosaţeno dříve.“
7
 

                                                 
6
 Předtím dětem nenáleţela ţádná speciální privilegia a byla jim věnována jen malá pozornost. Věk 

člověka neurčoval jeho statut a role. Děti společně s dospělými pracovaly, sedávaly v hospodách, chodily 

do válek či sdílely lůţko (tamtéţ). 
7
 Úmluva o právech dítěte. Informační centrum OSN v Praze [online]. © 2005 [cit. 2012-03-19]. 

Dostupné z: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf 
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Takto široká definice dětství však není pro tuto práci dostačující, vzhledem 

k zásadním proměnám ve vývoji jedince, k nimţ v tomto období dochází. Pokusím se 

tedy období dětství vymezit úţeji, a to pohledem některých psychologických přístupů. 

Piaget (2010:7) pod pojem dětství zahrnuje celé období předcházející vstupu 

jedince do společnosti dospělých, který podle něj nastává asi okolo šestnáctého roku 

věku, kdy nastupuje fáze dospívání. Tehdy je podle něj ukončen duševní růst. 

Nakonečný (2003:377-386) vymezuje období dětství jako období od narození do 15 let 

věku. Na jiném místě z dětství vyčleňuje období dospívání jako samostatnou vývojovou 

etapu začínající mezi 11. a 12. rokem věku. Kromě toho hovoří také o „typickém 

dětství“, které končí nástupem do první třídy základní školy. Uţší pojetí dětství zastává 

také Vágnerová (2005:237). Podle ní je dětství završeno ve věku 11 aţ 12 let, tj. v 

období přechodu na druhý stupeň základní školy. Následující období dospívání je pak 

přechodem mezi dětstvím a dospělostí. 

 

Ať uţ zvolíme jakékoliv vymezení, je zřejmé, ţe dětství je obdobím plným 

zásadních změn, které vyţadují rozdílný přístup k dětem různého věku. Proto povaţuji 

za vhodné si toto období ještě dále rozčlenit, přičemţ pro jeho periodizaci pouţiji z výše 

uvedených právě přístup Nakonečného (2003:378-393). Podle něj je dětství (spolu 

s adolescencí) součástí tzv. období evoluce, které trvá od narození do přibliţně dvaceti 

let.
8
 Celé toto období je moţno ještě dále dělit do jednotlivých vývojových fází, z nichţ 

jsou pro účely této práce stěţejní především období mladšího školního věku (6 – 11 let), 

období pubescence resp. dospívání (12 – 15 let) a částečně také období adolescence.
9
 

 Období mladšího školního věku je především náročným obdobím velkých 

změn, kdy po zahájení školní docházky nastávají dětem pravidelné povinnosti a nutně 

dochází k zásadním změnám denních stereotypů. Dítě získává nové vědomosti a 

dovednosti, na konci období se objevuje elementární pojmově-logické myšlení. Děti 

překonávají svůj egocentrismus, nejsou jiţ tak naivní a spontánní (Nakonečný 

                                                 
8
 Po období evoluce následuje ještě období stabilizace neboli dospělosti (21 – 60 let) a období involuce či 

stáří (tamtéţ). 
9
 Toto členění vývoje jednotlivce není samozřejmě jediným moţným. Zcela jiný pohled, který do jisté 

míry naznačuje, co je moţné od dětí konkrétního věku v rámci soutěţí poţadovat, přináší např. Piaget. 

Ten vývoj člení do tří velkých struktur. První z nich – senzomotorická úroveň, předchází vzniku řeči a 

končí přibliţně dovršením dvou let věku dítěte. Druhá etapa zahrnuje předoperační období (do sedmi aţ 

osmi let) a pak období konkrétních operací (do 11 – 12 let). Konkrétní operace se vztahují ke konkrétním 

předmětům, tj. k realitě. Jedná se například o operace řazení, třídění nebo o počty. Posledním stadiem je 

stadium formálních operací (mezi 11 - 12 a 14 - 15 rokem), kdy je dítě schopno správně uvaţovat o 

výrocích, kterým nevěří nebo ještě nevěří (tj. o hypotézách) (Piaget 2010). 
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2003:385-386). Období staršího školního věku, resp. dospívání je obdobím zmatků, 

nejistot a hledání identity. Časté jsou konflikty s rodiči a dospělými vůbec, jakoţ i 

konflikty vnitřní, spojené s citovou labilitou. Kritičnost směrem k dospělým je spojena 

s černobílým myšlením, své postoje povaţují dospívající za definitivní. Jejich pojmově-

logické myšlení je sice na úrovni průměrného dospělého, chybí jim však zkušenost. Do 

tohoto období spadá vznik abstraktního myšlení (tamtéţ:386-387). Adolescenci 

označuje Nakonečný jako „věk mládí“ a definuje ji jako „období přechodu k psychické 

dospělosti“ (tamtéţ:387). Vývoj intelektu, jakoţ i vývoj citový jsou na vrcholu a 

relativně se stabilizují. Charakteristická je pro tuto skupinu subkultura mládeţe, jako 

častý výraz odporu proti konvencím a potřeby odlišit se od standardů a stereotypů 

(tamtéţ:387–388). 

 

Kromě psychologické teorie vymezují pro své vlastní potřeby dětství také 

některé instituce a organizace. 

Asociace televizních organizací (ATO), která se zabývá elektronickým měřením 

sledovanosti, vymezuje dětské publikum věkem 4 – 14 let. Dětskou cílovou skupinu pak 

dále dělí na děti ve věku 4 – 9 a 10 – 14 let. Dospělá populace je sledována v kategorii 

15+, která je podrobněji členěna nejen podle věku, ale i podle dalších 

sociodemografických charakteristik.
10

 

Obdobným způsobem člení dětské publikum také Česká televize, která rovněţ 

rozlišuje dvě hlavní cílové skupiny, tedy děti ve věku 4 – 9 a 10 – 15 let. 

 

S přihlédnutím k výše uvedenému a s vědomím, ţe ţádné členění nikdy nemůţe 

plně postihnout reálný stav věcí, budu dětmi pro účely této práce rozumět populaci 

s horní hranicí 15 let, coţ respektuje pohled samotné České televize, která většinu 

dětských soutěţních pořadů vysílá, i ATO, jejíţ data budou pouţita pro zhodnocení 

sledovanosti analyzovaného pořadu. Toto vymezení však podporuje i většina mnou 

zmiňovaných autorů, kteří fázi dospívání chápou jako součást dětství (např. Piaget, 

Nakonečný). Podrobněji se pak budu zabývat především dětmi ve věku 13 – 15 let, 

které budou objektem mého dotazníkového výzkumu a jsou rovněţ účastníky soutěţe 

Bludiště. 

                                                 
10

 Přehled vybraných cílových skupin. Asociace televizních organizací [online]. © 2012 [cit. 2012-03-19]. 

Dostupné z: http://www.ato.cz/prehled-cilovych-skupin 



9 

 

 

 

1.2 Postavení televize v životě dětí 

„Současný člověk dvě třetiny svého disponibilního času tráví s médii, po tuto 

dobu tedy média na člověka působí.“ (Sak 2007:82). 

Mediální návyky se sice za poslední dvě dekády pod vlivem nových technologií 

výrazně proměnily, přesto představuje sledování televize stále zdaleka nejvýznamnější 

poloţku v celkové konzumaci médií. Významem jednotlivých médií v ţivotě dětí se 

zabývá například výzkum realizovaný společností Mediaresearch pro Asociaci 

televizních organizací.
11

 

 Výzkum
12

 dětské publikum rozčlenil na čtyři věkové kategorie (4 - 6, 7 – 9, 10 - 

12 a 13 - 14 let) a z jeho výsledků byl patrný pokles významu televize v porovnání 

s ostatními médii s rostoucím věkem.
13

 V absolutních číslech přesto strávily starší děti 

(10 - 14 let) sledováním televize delší dobu neţ děti mladší (4 - 9 let). To bylo dáno 

celkově větším objemem času věnovaného médiím u starších dětí.   

Z výsledků také vyplynulo, ţe pro děti celkově (4 - 14 let) podíl sledování 

televize na celkové spotřebě médií mezi lety 2008 a 2010 vzrostl, a to z 39 na 41%. 

Stalo se tak na úkor všech ostatních sledovaných médií kromě internetu.  

Výzkum se zabýval také motivací dětí ke sledování jednotlivých médií. Ve 

skupině 10 - 14 let slouţila televize spíše jako prostředek odpočinku a zdroj zábavy. 

V získávání aktuálních informací si sice stále drţela druhou pozici za internetem, pro 

poučení a znalosti si děti nicméně vyhledávaly informace spíše na internetu či 

v knihách. 

 

                                                 
11

 Postavením televize, jakoţ i ostatních médií, v ţivotě dětí a mládeţe se zabývají také další výzkumy, 

viz např. Média v ţivotě mládeţe (Sak, 1997 a 1998), České děti a mládeţ 2008 (Milward Brown). 

Uvedený výzkum jsem zvolila proto, ţe se věnuje i problematice kontroly sledování televize dětmi ze 

strany jejich rodičů.Tato data pouţiji v kapitole 1.3.   
12

 Výzkum ţivotního stylu dětí ve věku 4 – 14 let (LSS děti) z roku 2010. Některá data jsou porovnávána 

s daty roku 2008. Velikost vzorku N=731 (2010) a N=800 (2008). (Rodiče více hlídají čas svých dětí 

strávený u televize a internetu. Asociace televizních organizací [online]. 3. 5. 2010 [cit. 2012-04-05]. 

Dostupné z: http://www.ato.cz/aktuality/aktuality/rodice-vice-hlidaji-cas-svych-deti-traveny-u-televize-a-

internetu) 
13

 Podíl sledování televize na celkové spotřebě médií je pro jednotlivé věkové kategorie 53%, 45%, 39% a 

33% pro nejstarší skupinu 13 - 14 let. 
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1.3 Pozitivní a negativní dopady televize na děti  

Vztahem dětí a televize (stejně jako dopady sledování televize na člověka 

obecně) se jiţ od jejího objevení zabývá celá řada autorů a nespočet výzkumů 

s nejrůznějšími výsledky, co se týče vlivu tohoto média na děti (a nejen na ně).
14

  

Předmětem výzkumů je vliv na kognitivní vývoj, otázky konzumních a 

násilných obsahů a s nimi související agresivní chování, vliv televize na poruchy 

spánku, soustředění či fyzickou aktivitu, otázky závislosti nebo problém sociální izolace 

vedoucí k nedostatku přímé komunikace. Na opačné straně stojí vzdělávací funkce 

televize a předpoklad, ţe kvalitní vzdělávací pořady mohou zastávat doplňkovou funkci 

formálního vzdělávání.   

Stejně jako mnoţství výzkumů je početné i mnoţství jednotlivých 

deklarovaných efektů televize, které, ať uţ pozitivní či negativní, nejsou výzkumy často 

dostatečně podloţeny, neboť se jedná o oblast zkoumání, v níţ účinek televize na ten 

který zkoumaný jev nelze vţdy dostatečně izolovat od souběţného působení dalších 

důleţitých faktorů.  

 

Kritika televize 

Zástupcem extrémně negativního působení televize na člověka byl v 70. letech 

minulého století například Jerry Mander (2000:159-164), který problém shledal natolik 

závaţným, ţe dokonce navrhoval úplné zrušení tohoto média.
15

 Samotné sledování 

televize je podle něj mnohem závaţnějším problémem, neţ obsah (tedy typ a kvalita) 

programů, na které se díváme. Televize je návykové médium, které děti mění na pasivní 

a nekomunikativní jednice a vyvolává jejich hyperaktivitu. Televize se pro diváka stává 

realitou a podporuje jeho izolaci od společnosti, izolaci jednotlivců mezi sebou, stejně 

jako izolaci lidí od sebe samých. Mander říká, ţe „sledováním televize nabýváme dojmu, 

ţe toho víme čím dál víc, ale zatím je tomu přesně naopak – víme čím dál méně“ 

(tamtéţ:337).  

 Vztahu dětí a televize se věnoval také Meyerowitz, který tvrdil, ţe 

televize (na rozdíl od psané komunikace) pouţívá kód, který je srozumitelný i velmi 

                                                 
14

 Kromě zde uvedených autorů se vztahu dětí a televize věnují např. W.Schramm (Television in the lives 

of our children, 1965), D.G.Singer, J.L.Singer (Handbook of Children and the Media, 2000), N.O.Pecora, 

J.P.Murray, E.Wartella (Children and Television: Fifty Years of Research, 2007). 
15

 Podobně kritický postoj k televizi zastával také Neil Postman. Je ale potřeba uvést, ţe práce obou 

autorů vznikaly ve zlaté éře televize, v 70. a 80. letech, a pracovaly s tehdy uznávaným konceptem 

pasivního publika.  
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malým dětem.
16

  Jakmile se dítě „naučí“ sledovat určitý pořad, bude schopné sledovat 

vše, i kdyţ nemusí nutně všemu rozumět (Meyerowitz 2006:71). Televize tak ve velké 

míře ovlivňuje typ informací, ke kterým mají děti přístup. Kdysi byly vědomosti 

určovány dosaţeným věkem, elektronická média (včetně televize) však nabízejí 

informace „pro kaţdý věk“ (tamtéţ:128). K debatám o vhodnosti a nevhodnosti televize 

Meyerowitz říká, ţe tyto spory neplynou ze samotných televizních obsahů, ale z toho, 

ţe televize „sděluje naráz všechno a všem“ (tamtéţ:80). 

Livingstonová (2009:154-156) zase zdůrazňuje stále výrazněji se projevující 

trend individualizace při sledování televize. I kdyţ televize často rodinu spojuje fyzicky 

na jednom místě, svazuje ji moţná právě jen v tomto fyzickém smyslu, nikoliv 

emocionálně, a to díky přechodu od sdíleného k soukromému sledování televize, k 

němuţ za poslední dekády došlo.
17

 Popisovaný trend se však převáţně netýká velmi 

malých dětí, které stále preferují sledování televize s rodiči. 

 

Obhajoba televize 

Vedle autorů, kteří posuzují televizi jako médium bez ohledu na produkovaný 

obsah (viz Mander, Postman a částečně také Meyerowitz), stojí přístupy, které pracují 

s aktivními publiky a při hodnocení vlivu televize na diváka zdůrazňují kvalitu a typ 

televizního obsahu. 

Hustonová a Wright sumarizují některé argumenty proti sledování televize dětmi 

a zrealizovanými výzkumy se je snaţí vyvrátit. Zmiňují například často kritizovanou 

pasivitu při sledování televize (nehledě na typ sledovaného pořadu), a to jak ve formě 

neaktivity fyzické, tak v podobě nedostatku viditelných reakcí na televizní obsah. 

Uvádějí, ţe děti neustále posuzují srozumitelnost a zajímavost obsahu a přemýšlí o jeho 

důvěryhodnosti, souvislostech a pouţitelnosti (Huston, Wright 1998:14-15). Pasivita 

můţe znamenat také nemoţnost vstupovat s televizním obsahem do faktické interakce. I 

tento problém je ale moţné alespoň částečně kompenzovat poţadováním reakcí od 

dětských diváků (např. v podobě výzvy k zapojení se do určité činnosti) (tamtéţ:15). 

Argument negativního vlivu televize na pozornost dětí (především při sledování pořadů 

vysílaných v rychlém tempu a s rychlými střihy) pokládají za nedostatečně empiricky 

                                                 
16

 Televizní kódování má jen omezený počet prvků, např. zatmívačka, zpětné záběry, detail. Těmto 

kódům se musí děti naučit a ne vţdy jim rozumí. Jakmile je však jednou pochopí, budou jim rozumět i 

nadále (tamtéţ). 
17

 Členové rodiny sledují různé pořady na různých televizních přijímačích, které jsou umístěny v různých 

místnostech (tamtéţ). 
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podloţený (tamtéţ:17-18). Autoři nicméně uznávají, ţe televize je silně asociována 

s pohodou, relaxací a únikem, coţ vede k relativně nízké úrovni investované duševní 

námahy během sledování, zejména mezi staršími dětmi. To je však spíše výsledkem 

způsobu, jakým se naše společnost rozhodla televizi vyuţívat, není to něco, co by bylo 

inherentně skryto v samotném médiu (tamtéţ:18). 

Kromě výše uvedeného zmiňují autoři také některá pozitiva spojená se 

sledováním vhodných televizních obsahů. U předškolních dětí se můţe jednat o 

obohacení slovní zásoby, uvádějí také kaskádový efekt vyvolaný častým sledováním 

pořadů vzdělávacího typu v předškolním věku, kdy děti vstupují do školy jiţ připravené 

a díky počátečnímu úspěchu získají sebedůvěru, protoţe jsou učitelem hodnoceny jako 

chytré a schopné. To jim usnadňuje další učení ve škole, takţe tento pozitivní cyklus je 

zachován (Huston, Wright 1998:13). Některé pořady mohou stimulovat také sociální a 

emoční vývoj a rozvíjet takové vlastnosti jako je schopnost spolupráce, ochota pomoci, 

nenásilné řešení konfliktních situací či porozumění pocitům a chování druhých 

(tamtéţ:14). 

 

Ať uţ se přikloníme na stranu kritiků či obhájců televize (nebo alespoň 

některých jejich obsahů), faktem je, ţe „televize patří v současnosti neodmyslitelně 

k ţivotnímu stylu a její naprosté uzavření dětem představuje stejně absurdní extrém jako 

mnohahodinové vysedávání u obrazovek“  (Musil 2003:98-99). 

Pokud tedy vycházíme z předpokladu, ţe televize je ve většině případů 

kaţdodenní součástí ţivota dětí (a nejen dětí), je ţádoucí usilovat o to, aby se k nim 

z televize dostávaly co nejvhodnější pořady. Za tím účelem by zejména u velmi malých 

dětí mělo být sledování televize regulováno ze strany rodičů.
18

  Významné postavení 

má na tomto místě také škola, která by děti měla vést ke kritickému postoji k médiím, 

měla by je učit široké mnoţství nabízených informací třídit, vybírat z nich jen to 

podstatné a vytvářet si na základě shlédnutého svůj vlastní úsudek (Skalková 2007:114). 

Na dva aspekty sledování televize se nyní podíváme konkrétněji. Jde o dvě 

oblasti prolínající se v ţánru, který je předmětem této práce, tj. v televizních soutěţích 

                                                 
18

 Dle výše zmíněného výzkumu ATO Mediareserach začínají rodiče více kontrolovat konzumaci médií 

svými dětmi. Ve 49% kontrolují rodiče dobu, kterou jejich děti u televize stráví, 53% rodičů kontroluje i 

to, co jejich děti sledují. U obou těchto ukazatelů došlo od roku 2008 k nárůstu, a to konkrétně o 4 resp. 7 

procentních bodů. (Rodiče více hlídají čas svých dětí strávený u televize a internetu. Asociace televizních 

organizací [online]. 3. 5. 2010 [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: 

http://www.ato.cz/aktuality/aktuality/rodice-vice-hlidaji-cas-svych-deti-traveny-u-televize-a-internetu). 
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pro děti. Bude to nejprve vzdělávací funkce televize a jejích obsahů a následně televize 

jako zdroj zábavy.  

 

1.4 Vzdělávací úloha televize v životě dětí 

Vzdělání není omezeno jen na instituci školy a na zákonem vymezenou dobu 

povinné školní docházky. Jedná se o celoţivotní proces, do nějţ do jisté míry zasahují 

také média a tedy i televize. 

Televizní vzdělávání mělo v Československé televizi své pevné místo jiţ téměř 

od jejího vzniku v padesátých letech.
19

 Bylo chápáno jako „přirozená součást struktury 

televizního vysílání“ (Sak, Saková 2007:143). Jeho výhodou je potenciál zasáhnout 

početné publikum, přičemţ s dostatkem finančních prostředků je moţné připravit 

vynikající vzdělávací pořady s těmi nejnovějšími poznatky a s vynikajícím didaktickým 

zpracováním (tamtéţ:137-138). 

I televizní vzdělávání má však své odpůrce. Mander (2000:199-205) moţnost 

vzdělávání prostřednictvím televize naprosto odmítal a přirovnával ho k výuce ve stavu 

spánku. Technika samotného vysílání a povaha zkušeností, které divák takovým 

způsobem získává, proces učení utlumuje. Aby se člověk něčemu naučil, musí být se 

zdrojem svých informací v interakci. Sledování televize je pouhým přijímáním, 

nedochází k ţádné reakci. Sak a Saková (2007:124) přirovnávají vzdělávací pořady ke 

„konzervě vzdělávacího obsahu“, kterou si divák jen otevře a zkonzumuje. Přitom mu 

není umoţněna diskuse s učiteli a ostatními diváky, coţ je podstatnou a nezbytnou fází 

výuky. Tuto situaci staví do kontrastu s ţivou, interaktivní atmosférou školní třídy. 

Jedním velkým ospravedlněním investic do vzdělávacích pořadů pro děti je však  

potenciál televize zasáhnout děti vyrůstající v prostředí, které je ve vzdělávání 

znevýhodňuje (Huston, Wright 1998:20). Na skutečnost, ţe je „televizní vzdělávání 

nejméně závislé na dosaţené úrovni vzdělání příjemce, a proto je nejpřístupnější pro 

lidi s nízkým vzděláním“ poukazují i Sak a Saková (2007:132). Některé výzkumy 

nicméně naznačují, ţe tyto pořady jsou sledovány převáţně dětmi, které vyrůstají 

v prostředí vzdělávání příznivém, čímţ se nůţky mezi těmito dvěma skupinami ještě 

více rozevírají (Huston, Wright 1998:20). 

                                                 
19

 Prvním vzdělávacím pořadem Československé televize byla Televizní univerzita uvedená 1. února 

1956 (Dějiny českých médií v datech 2003:201). 
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Sak a Saková (2007:143-144) označují současnou situaci televizního vzdělávání 

jako rozpornou. „Televizní vzdělávací pořady jsou na slušné úrovni, přejímané 

zahraniční pořady dokonce často na výborné úrovni, ale zájem a jejich působení na 

diváky jsou poměrně malé. Přitom sami diváci se domnívají, ţe je pro ně televizní 

vzdělávání významné a mají o ně zájem. Mládeţ oslovují televizní vzdělávací pořady 

ještě méně.“  

Vzdělávací pořady většinou nepatří mezi pořady s vysokou sledovaností, coţ je 

staví mimo zájem komerčních televizních stanic a jejich tvorbou a vysíláním jsou tak  

zákonem pověřena média veřejné sluţby. Jejich úkolem je přinést pořady, které budou 

pro děti opravdu atraktivní, a přimějí je vyměnit vzdělávací obsah za svou oblíbenou 

zábavu. Jednou z cest je pak právě propojení vzdělání se zábavou. Neil Postman má za 

to, ţe „televize přispěla k filozofii vzdělávání především myšlenkou neoddělitelnosti 

výuky a zábavy“ (Postman 2010:168). 

 

1.5 Televize jako zdroj dětské zábavy 

I přes výše uvedené zůstává bezesporu hlavním důvodem sledování televize 

dětmi (a nejen jimi) zábava. Zábava je koneckonců jednou z funkcí tradičně s médii 

spojovaných. Podle Jiráka a Köpplové (2009:116) zábava v médiích „nejen přenáší část 

sdílené kultury a připívá k vytváření vztahů, ale poskytuje také osobní uspokojení, 

oddech, uvolnění a naplnění volného času.“ 

Přinášet zábavné obsahy je tedy bezesporu jedním z úkolů televize (i dalších 

médií). Předmětem diskusí se však stává všudypřítomnost zábavy, tedy její prosazování 

napříč celým televizním obsahem. Trefně se k této tématice vyjadřuje Neil Postman, 

kdyţ říká, ţe „problém nespočívá v tom, ţe televize nabízí zábavná témata, nýbrţ ţe 

jakékoli téma převádí na zábavu“ (Postman 2010:105). 

 U výše diskutovaných vzdělávacích pořadů pak jejich obsah můţe být 

sebekvalitnější, děti se z něj však příliš poučit nemusí, pokud jej neberou dostatečně 

váţně. Na druhou stranu, jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 1.4, propojení vzdělávacího 

obsahu se zábavnými prvky můţe daný pořad pro dětského diváka zatraktivnit, čímţ 

můţe být lépe dosaţeno vzdělávacího cíle. A právě propojením vzdělání a zábavy je 

moţné charakterizovat velkou část soutěţních televizních pořadů určených dětem.  
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2. Televizní soutěže 

V této kapitole se zaměřím především na definování televizních soutěţí, které 

jsou předmětem této bakalářské práce, přičemţ nastíním také jejich vztah s kategorií 

her, jakoţto jejich stavebním prvkem. Televizní soutěţe budu následně klasifikovat do 

jednotlivých typů a zmíním se také o specifikách jejich publika. V závěru kapitoly 

provedu stručný exkurz do historie televizního soutěţení se zaměřením na různé 

přístupy k chápání televizních soutěţí v jednotlivých obdobích a oblastech. Jak jsem jiţ 

uvedla na začátku této práce, odborná literatura specifika dětských soutěţí v podstatě 

ignoruje. Informace v této kapitole se tedy budou týkat převáţně soutěţí jako takových, 

přičemţ k dětským soutěţím se vrátím v praktické části, kde se pokusím odvodit jejich 

hlavní rysy. 

 

2.1 Soutěž jako hra 

Základem kaţdé soutěţe, tedy i té televizní, je hra, a ta plní v ţivotě dětí velmi 

důleţitou roli. Piaget (2010:57) říká, ţe děti jsou neustále nuceny přizpůsobovat se 

sociálnímu světu dospělých, jakoţ i fyzikálnímu světu, který prozatím dostatečně 

nechápou, a při vyrovnávání se s tímto prostředím nejsou schopné uspokojovat své 

citové a intelektuální potřeby. Pro jejich rovnováhu je tedy nutné vykonávat i činnosti, 

které nebudou motivovány „adaptací ke skutečnosti, ale naopak asimilací skutečnosti 

k sobě samému, bez nátlaku a sankcí“ (tamtéţ). A právě tuto funkci plní pro děti hra.
20

 

 Důleţitost hry v ţivotě dětí zdůrazňuje také Nakonečný (2003:384), který 

zmiňuje její funkci přípravy na ţivot a moţnost poznávat prostřednictvím hry svět 

dospělých. Hrou se zabývá také Sokol (1998:84-85), který ji vymezuje ve vztahu ke 

skutečnému ţivotu. Hra skutečný ţivot určitým způsobem přehrává (je jeho umělým 

modelem), ale snaţí se od něj odlišit. Většinou je hra jiţ předem striktně omezena, jak 

v prostoru, tak i v čase, a její výsledek platí jen v jejím vlastním světě, nepřenáší se tedy 

                                                 
20

 Piaget rozlišuje tři hlavní kategorie hry. První je „hra cvičení“, která se objevuje jiţ na senzomotorické 

úrovni. Je to opakování činností, kterým se dítě naučilo, aby se přizpůsobovalo prostředí, a je prováděno 

z pouhé radosti. Druhou fází je hra symbolická (mezi 2 a 6 lety), která je asimilací skutečnosti zaloţenou 

na symbolické řeči, kterou si vytváří samo dítě podle svých potřeb. Ta můţe u dítěte plnit podobnou 

funkci jako má u dospělého vnitřní řeč, můţe slouţit k odstranění konfliktů či napětí nebo ke kompenzaci 

neuspokojených potřeb. Třetím typem jsou hry s pravidly, které se děti učí od ostatních. Význam těchto 

her postupem času, jak se dítě začleňuje do společnosti, vzrůstá (Piaget 2010:58).   
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ven. V této souvislosti je pro Sokola hra o peníze nepochopením věci.
21

 Od skutečného 

ţivota se hra odlišuje také tím, ţe jsou zde přítomna pravidla, soudce a nekompromisní 

snaha o spravedlnost. „V zjednodušených podmínkách pravidel je totiţ jakási 

spravedlnost moţná a je zajímavé, jak je pro hru podstatná. (…) Ve spravedlivém 

prostředí a bez trvalých následků si tak lidé mohou neustále proţívat a cvičit jeden ze 

základních rysů své existence, totiţ střetávání svobod, které na sebe naráţejí a navzájem 

se omezují“ (tamtéţ). 

 

2.2 Pojem televizní soutěže 

 Televizní soutěţe stojí, i přes svou popularitu a častou frekvenci vysílání, 

poněkud na pokraji zájmu vědeckých studií. Důvodem je zřejmě jejich nízko vnímaná 

kulturní hodnota. Bývají zavrhovány jako pouhá zábava a spolu s ostatními převáţně 

„denními“ ţánry (například pořady o vaření či magazíny), odsouvány do pozadí (Mittel 

2004:31-32).
22

 

Před samotným definováním televizních soutěţí pokládám za vhodné zmínit se 

také o pojmech ţánr a formát.  

Ţánry se zabývají například Burton a Jirák (2001:156) a uvádějí, ţe „značná část 

obsahu a způsobu zpracování výstupů nejrůznějších mediálních odvětví je v podstatě 

stejná.“ Toto opakování má podle nich „potvrzující funkci“, coţ znamená, ţe „kdyţ se 

něco dostatečně často opakuje, mají příjemci tendenci to akceptovat a uvěřit tomu“ 

(tamtéţ). Na základě opakování jsou definovány ţánry, jako „ustálený, opakující se typ 

či kategorie mediálních produktů vyznačujících se společnými rysy“ neboli 

„stabilizovaný textový vzorec s očekávaným uspořádáním“ (tamtéţ:160). Konkrétní ţánr 

je spojován s určitými klíčovými prvky, které v souhrnu tvoří textový vzorec,  přičemţ 

velmi záleţí také na tom, jak jsou v daném ţánru tyto prvky uspořádány. Těmito prvky 

jsou protagonisté a vedlejší postavy, zápletky a situace, ikonografie žánru (tu tvoří 

charakteristické prvky neboli identifikační znaky stabilizovaných ţánrů), jeho prostředí 

a zpracování a také témata.
23

 Pokud publikum ţánrové vzorce zná, lépe se orientuje 

v ději, ţánrové vzorce jsou ovšem také návodem, jak takový pořad vyrobit (tamtéţ:162-

                                                 
21

 Dětské soutěţe, pokud hovoříme o českém prostředí, peněţní výhry většinou neobsahují (viz kapitola 

5.2.2). 
22

 Vůbec nejvýznamnějším příspěvkem tohoto ţánru do historie médií se údajně staly skandály z konce 

50. let (viz kapitola 2.4) (tamtéţ). 
23

 Schéma bude vyuţito v praktické části této bakalářské práce. 
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168). Televizní soutěţe jsou dle těchto autorů jiţ také „vyhraněny do podoby ţánrového 

vzorce“ (tamtéţ:183). 

Naproti tomu například Hoerschelmann (2006:26) v souvislosti se soutěţemi 

pouţívá Derridův pojem „participace na ţánru“ a nesouhlasí s názorem naprosté 

náleţitosti mediálního textu k jednomu ţánru. „Ţánr nemůţe být povaţován za 

univerzální proces, který promlouvá shodně a univerzálně ke všem divákům a 

posluchačům.“
24

  

Lacey (2000:206) rozlišuje mezi ţánrem a formátem, přičemţ „formát je 

pojmem televizního průmyslu, který popisuje určitou variantu ţánrové formy.“
25

 

Soutěţe jsou tedy nejen ţánrem, ale i formátem, přičemţ jednotlivé formáty se mohou 

stát i předmětem obchodování. 

Při samotném definování televizních soutěţí pouţívá například Fiske pojmů hra 

a rituál podle Léviho-Strausse. Ten vymezuje hry „…jako kulturní formy, v nichţ 

účastníci stojí na počátku jako rovnocenní a na konci jsou diferencováni na vítěze a 

poraţené, zatímco rituály poskytují diferencovaným skupinám sjednocující společné 

významy či identitu
26

 (Fiske 1987:265). Soutěţe zahrnují jak hru, tak rituál. Jsou sice 

primárně hrou, ale zejména na začátku a někdy také na konci jsou v nich obsaţeny i 

důleţité rituály. Na začátku, v okamţiku, kdy jsou soutěţící představováni, je díky 

společné podobě, jakou jsou prezentovány jejich individuální rozdíly (jméno, rodinný 

stav, zaměstnání apod.), jejich nerovnost eliminována a jsou postaveni na úroveň 

rovnocenných partnerů. Při samotné hře je tato rovnost testována, jde však o „rovnost 

příleţitostí, nikoliv schopností“
27

 (tamtéţ). Postupně je tedy nerovnost mezi soutěţícími 

znovu odkrývána, aţ je nakonec jeden z nich rituálně oslavován jako vítěz. 

Soutěţe definoval také Pixa
28

 (1982:17), a to jako „subjektivní úsilí o prvenství 

při podmínečném řešení objektivního úkolu. (…) Úkol je zadáván buď jako otázka – pak 

je cílem správná odpověď – nebo jako příkaz a cílem je dokonalé splnění.“  

                                                 
24

 Překlad z originálu: „Genre cannot be regarded as a universal process that equally or universally 

speaks to all viewers or listeners“ (Hoerschelmann 2006:26). 
25

 Překlad z originálu: „Format is, primarily, a television industry term that describes a particular variant 

on a generic form“ (Lacey 2000:206). 
26

 Překlad z originálu: „…as cultural forms in which participants start out equal and finish differentiated 

into winner and losers, whereas rituals take differentiated groups and provide them with equalizing 

communal meanings or identities.“  
27

 Překlad z originálu: „equality of opportunity but not of ability.“  
28

 Kapitola o televizních soutěţích, ze které jsou čerpány tyto informace, je sice na některých místech 

poznamenána duchem totalitní doby (kniha vyšla v roce 1982), nicméně povaţuji za vhodné některé 

poznatky uvést, neboť Jan Pixa byl významným představitelem ţánru televizních soutěţí (a to jak jejich 

teorie, tak především praxe). 
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Záměrně zde uvádím definice televizních soutěţí jak ze Spojených států 

amerických, které jsou povaţovány za místo jejich vzniku
29

, tak z českého prostředí, 

neboť jak naznačím v kapitole 2.4, vývoj tohoto ţánru zde byl v mnohém odlišný. 

Zaměřením na americké autory bych tak nemohla odpovídajícím způsobem postihnout 

situaci televizního soutěţení v České republice, která na historii televizních soutěţí 

v Československu navazuje. 

 

2.3 Publikum televizních soutěží a jejich obliba 

Televizní soutěţe patří tradičně k oblíbeným ţánrům (i kdyţ jejich popularita má 

také svůj vývoj – viz kapitola 2.4) a Pixa se pokouší shrnout hlavní důvody jejich 

popularity. Podle něj je to především moţnost diváka ztotoţnit se se soutěţícími či 

vítězem. Pixa to nazývá „reálnou moţností dosáhnout hrdinova cíle“ (Pixa 1982:13). 

Soutěţe jsou oblíbeny také pro napětí, které přinášejí, některé pro schopnost pobavit, 

jiné díky touze po poznání, přičemţ spíše neţ o skutečné vzdělávání jde podle něj o 

popularizaci určitého oboru nebo vzbuzení zájmu. Svou roli zde sehrává také moţnost 

výhry, která však oblibu u diváků ovlivňuje spíše nepřímo tím, ţe můţe zvýšit napětí 

v soutěţi (tamtéţ:13-15). Publikum televizních soutěţí je moţno charakterizovat jako 

aktivní a zúčastněné. Soutěţe, na rozdíl od dalších příběhů, jsou totiţ podle Fiskeho 

(1987:272-273) divákům prezentovány jako ţivě vysílané události, nikoliv jako fikce. 

Jejich výrobci stojí před náročným úkolem - „zamaskovat“, ţe show je předtočená. 

Chápou-li diváci příběh jako předem nepřipravený, pak poměřují své znalosti se 

soutěţícími a řešení je záhadou stejně tak pro ně jako pro soutěţící ve studiu. Napětí 

z tohoto „nyní“ „…se zdá být reálné, ne vytvořené a autorem ovládané, (…) a proto je 

zapojení diváka větší“
30

 (tamtéţ:273). 

                                                 
29

 V angličtině se pro televizní soutěţe pouţívá pojmů game show a quiz show. Oba tyto pojmy zahrnují 

obrovské mnoţství programových typů s někdy obtíţně identifikovatelnými společnými prvky. Jedním 

z problémů je i časté zaměňování těchto pojmů. Jejich odpovídající pouţívání souvisí s podstatnými 

změnami v historii ţánru. Před skandály roku 1958 (viz kapitola 2.4) tato diferenciace neexistovala, 

pořady testující faktické znalosti, stejně jako ty, které prověřovaly fyzické schopnosti, se nazývaly shodně 

jako quiz shows. Po skandálech byl pak ţánr jako takový přejmenován na game shows, coţ jej oddělilo od 

sféry seriózních znalostí a znamenalo spíše propojení s hrou a volným časem. Toto rozlišení názvu bylo 

důleţité z pohledu tehdejších skandálů, ale nutně „neimplikuje jasný a dlouhodobý posun ve stylu a 

obsahu game/quiz shows“. Pojmenování quiz show se pak opět objevuje v souvislosti s mezinárodně 

úspěšnou soutěţí Who wants to be a millionaire? (Hoerschelmann 2006:17-18). 
30

 Překlad z originálu: „…appears to be real, not manufactured and authorially controlled…(…)…and 

thus the engagement of the reader is greater.“  
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Fiske (1978:117-118) v této souvislosti uvádí, ţe samotný výsledek soutěţe není 

tak důleţitý, jako zábava, kterou soutěţ nabízí. I přes vysoké výhry a skutečnou 

konkurenci můţe být hlavním cílem soutěţícího „ukázat se v dobrém světle.“ „Být 

dobrý v televizi je důleţitější neţ být dobrý v soutěţi“
31

 (tamtéţ:118)  

Důleţitým aspektem soutěţí je prvek štěstí, ne však ve všech soutěţích ve stejné 

míře. Štěstí můţe být například spojeno s určitým hazardem, kdy soutěţící vsázejí jiţ 

získané body či peníze a mohou vyhrát víc nebo také nic. Paradoxem pak je, ţe nemusí 

vyhrát ten s většími znalostmi či schopnostmi, ale ten s větším štěstím (Fiske 1987:269-

270). Zvláštní kapitolou jsou výhry, které mohou nabývat celé řady forem. Od 

spotřebního zboţí a různých sluţeb,  přes peněţité výhry aţ k respektu veřejnosti a 

slávě. Fiske v této souvislosti připomíná časté napadání soutěţí za podporu 

materialismu a uvádí extrémní případ, kdy jsou ceny hlavními hvězdami celé soutěţe. 

To souvisí s komerčními zájmy v pozadí soutěţí, neboť pro sponzory představují 

relativně levnou formu reklamy (Fiske 1987:271-272). 

 

2.4 Historie televizních soutěží 

Záměrem této práce není zabývat se podrobnou historií televizních soutěţí
32

,  

nicméně povaţuji za důleţité uvést alespoň některé důleţité mezníky jejich vývoje a 

zaměřit se na to, jak bylo na tento ţánr v jednotlivých obdobích nahlíţeno. 

Televizní soutěţe mají své kořeny v rádiu. Objevily se ve dvacátých letech 

minulého století nejprve na lokálních stanicích
33

, ve 30. letech se pak naplno rozvinuly i 

na stanicích celoplošných.
34

 Charakteristické pro tyto rané soutěţe byly převáţně otázky 

z oblasti intelektuálních znalostí, poměrně nízké výhry a určitý vzdělávací ráz. Pro to 

vše byly tehdy vnímány jako legitimní a kulturně ceněný ţánr
35

 (Mittel 2004:33-37). 

Ve čtyřicátých letech začaly do soutěţí ve větší míře pronikat jiné ţánry, systém 

otázek byl postupně doplňován zábavou a do poloviny 40. let se humor stal jejich 

centrálním prvkem, čímţ byla sníţena váha samotného soutěţení a oslabeno chápání 

                                                 
31

 Překlad z originálu: „beeing good on television is more important than beeing good at quizzes.“  
32

 Historií televizních soutěţí v Československé a poté také v České televizi se zaměřením na soutěţe pro 

dospělé se podrobně zabývá například diplomová práce Lenky Šubířové (Šubířová 2008). 
33

 Např. The Pop Question Game, soutěţ New Yorské stanice WJZ z roku 1923 (Mittel 2004:33).  
34

 Např. The Original Amateur Hour vysílaná v letech 1935 – 1945 na NBC nebo Proffesor Quiz z let 

1936 – 1941 (Mittel 2004:33) 
35

 Z tohoto období pochází také první dětská soutěţ Qiuz Kids vysílaná od roku 1940 (Mittel 2004:37). 
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soutěţí jako vzdělávacích. Přes jejich vysokou popularitu byly na počátku padesátých 

let odsunuty do pozadí soutěţemi televizními (Mittel 2004:33-55). 

Vysoké výhry a zábava jako centrální prvek soutěţení byly předmětem 

dlouholetých diskusí a sporů, které vedly aţ ke snaze FCC (Federal Communiactions 

Commission) o zrušení soutěţí s vysokými jackpoty pro porušování zákona o loteriích. 

Tyto spory byly ukončeny aţ zamítnutím stíţnosti FCC Vrchním soudem v roce 1954, 

které podnítilo vznik nového typu soutěţí, jejichţ představitelem byla např. The $64.000 

Question (od roku 1955). Kromě moţnosti obrovských výher zaloţil tento pořad zcela 

nový styl televizního soutěţení. Soutěţ byla zaměřena na faktické, často aţ akademické 

znalosti, ve studiu panovala váţná atmosféra a televize ji vysílaly v hlavním vysílacím 

čase. Díky dosaţené popularitě se ze soutěţících stávaly doslova hvězdy a úspěch 

soutěţe znamenal vznik celé řady dalších obdobných pořadů.
36

 Výrobci soutěţí i jejich 

sponzoři začali soutěţe v úsilí o zvýšení popularity manipulovat, podvody však byly 

odhaleny a soutěţe s vysokými jackpoty ztratily popularitu a sledovanost. V letech 1958 

– 1959 pak byly v USA postupně rušeny (Hoerschelmann 2000:177-179). 

Po těchto skandálech nabyl ţánr zcela nových rysů. Soutěţní pořady se vysílaly 

převáţně přes den, změnilo se i cílové publikum, šlo především o ţeny. Soutěţe 

šedesátých let
37

 postavily intelektuálno na méně důleţitou úroveň a propojily se 

s konzumerismem. Vědomostní soutěţe proţily svůj návrat aţ na konci devadesátých 

let, a to v souvislosti s obrovským mezinárodním úspěchem soutěţe Chcete být 

milionářem? (Hoerschelmann 2006:18). 

 

V Československu se první televizní soutěţ vysílala také jiţ v padesátých letech 

a jednalo se o soutěţ Hádej, hádej hadači z roku 1955 (Dějiny českých médií v datech, 

2003:198). Kromě znalostí se zde soutěţilo také v různých estrádních výstupech a 

z dnešního pohledu je především zajímavé, ţe soutěţ trvala aţ tři hodiny. Přesto byla 

velmi populární, neboť jako nový ţánr byla pro diváky jakousi senzací. Popularita 

soutěţe vyvolala také její kritiku, a to „zejména kvůli příliš vysokým výhrám a 

občasnému sniţování důstojnosti soutěţících“ (Šubířová 2008:27). 

Podlaha (1988:35-37) uvádí, ţe po prvních pokusech se vývoj televizních 

soutěţí vydává dvěma směry. Tím prvním jsou soutěţe, které se soustřeďují především 

na zábavnou sloţku, a Podlaha tento směr povaţuje za těţko realizovatelný, neboť 

                                                 
36

 Např. Beat the Jackpot, The Big Moment, Twenty-One (Šubířová 2006:25). 
37

 Např. Let’s make a deal, Supermarket Sweep, The Price is Right (Šubířová 2006:25) 
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televizní soutěţe byly začleněny mezi nízké výrobní kategorie, a upřednostňuje druhý 

směr, tedy soutěţe s důrazem na vědomostní sloţku, které měly podle něj mnohem větší 

šanci na úspěch. To byl i případ soutěţe Deset stupňů ke zlaté (1975 – 1981), soutěţe, 

která podle Podlahy v době, kdy psal svou publikaci, „neměla v historii televizních 

soutěţních pořadů obdoby“ (tamtéţ:36). Inspirací pro tento pořad byly americké 

„zvyšovací soutěţe“, kde soutěţící postupně zdolává otázky rostoucí obtíţnosti. 

Vzhledem k vysokým výhrám a propojení s reklamou u původního formátu byla tato 

soutěţ přizpůsobena tehdejším domácím podmínkám.
38

 Popularita soutěţe, která 

z některých vítězů udělala doslova hvězdy, způsobila záplavu soutěţních pořadů 

v letech následujících
39

 (tamtéţ:35-40).  

Podlaha ve své práci neustále zdůrazňuje vzdělávací rozměr soutěţí, coţ ovšem 

neznamená, ţe nevznikaly také soutěţe „zábavné“. Oblíbené byly například talentová 

soutěţ Zpívá celá rodina, Vtipnější vyhrává, v osmdesátých letech pak Dva z jednoho 

města nebo Videostop (Šubířová 2008:30). Obrovská produkce televizních soutěţí však 

způsobila v první polovině 80. let přesycenost tímto ţánrem (Podlaha 1988:40). 

 

2.5 Klasifikace televizních soutěží 

Několik pohledů na členění soutěţí nabízí Pixa (1982:25-29). Především je to 

členění z hlediska obsahově tematického, kdy rozlišuje soutěţe 

 Vědomostní, u nichţ je základní formou systém otázka – odpověď, tedy podoba 

kvízu, a jak vyplývá ze samotného pojmenování, zaměřují se na znalosti 

soutěţícího. 

 Hravé, při nichţ jde o zadání úkolu a jeho následné splnění. Poměřovány jsou tedy 

spíše fyzické síly či zručnost. 

 Kombinované, jeţ jsou propojením obou výše uvedených kategorií. 

Pixa dále uvádí řadu dalších členění, z nichţ pro účely této práce budu jmenovat 

ještě dělení podle počtu účastníků (soutěţe jednotlivců a soutěţe kolektivů či druţstev), 

podle  zpracování na jednoduché a etapové (jeden úkol resp. více úkolů uspořádaných 

                                                 
38

 Autorka a reţisérka soutěţe Dagmar Novotná podle Podlahy „oprostila programový typ zvyšovací 

vědomostní soutěţe od balastu reklamy, laciných efektů a urputné snahy po maximálním zisku za kaţdou 

cenu. Vtiskla mu snahu vychovávat člověka nového typu. Na místo touhy po penězích dosadila vztah 

k získávání vědomostí, obdiv k prostému člověku, který umí zaujmout znalostmi a rozhledem“ (Podlaha 

1988:35). 
39

 Podlaha uvádí, ţe do tvorby soutěţí se zapojila všechna studia a téměř všechny redakce (Podlaha 

1988:40). 
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do jednotlivých soutěţních kol), dále členění na soutěţe přihlašovací a vyzývací (u 

prvně jmenovaných se soutěţící přihlašují sami a dobrovolně, u těch druhých jsou 

vyzváni k soutěţení např. moderátorem) a na jednorázové a seriálové
40

 podle frekvence 

jejich vysílání
41

 (tamtéţ). 

Kromě členění poskytuje Pixa (1982:17-25) také stavbu soutěţí, kterou definuje 

na základě podobnosti s dramatickými ţánry a dělí ji tedy do pěti částí. Při expozici 

probíhá výběr soutěţících, kteří jsou dále představeni divákům. Druhá část – kolize – 

zahrnuje seznámení s úkoly a také pravidly při jejich plnění. V rámci krize soutěţící 

řeší jednotlivé úkoly. Jedná se o první část soutěţe, kterou autor nemůţe sám vytvořit. 

„Aţ ke krizi má autor pořadu soutěţ plně v rukou, ale počínaje krizí musí přenechat 

další vývoj soutěţícím a náhodě – a v tom je jeden z půvabů soutěţe“ (tamtéţ:21). 

Peripetie, jako moţný nečekaný zvrat v průběhu soutěţe, můţe obnovit napětí a tím 

povzbudit divákův zájem. Moţnost vše zvrátit je podle něj jedním ze základních 

předpokladů pro úspěch soutěţe. Vrcholem soutěţe je katastrofa, kdy buď je nebo není 

dosaţeno cíle. Dochází také k hodnocení soutěţících, které můţe být buď objektivní 

(„kdo víc, kdo dál, kdo výš“, prováděné obvykle moderátorem) nebo subjektivní („kdo 

lépe“, prováděné obvykle porotou). Pixa uvádí ještě fázi katarze neboli vliv soutěţe na 

diváky, a to ve formě rozšíření vědomostí, upevnění sebevědomí či zvýšené 

komunikace v rodině (tamtéţ:17-25). 

 

Televizní soutěţe klasifikuje také Fiske (1987:266-271), a to podle typu znalostí, 

které soutěţe prověřují. Prvním typem soutěţí jsou ty, které prověřují znalosti faktické, 

„akademické“. Jedná se o „encyklopedické“ znalosti a pro soutěţe tohoto typu je 

většinou typická poklidná, tichá atmosféra. Druhým typem jsou informace faktické, tzv. 

kaţdodenní, získané většinou běţnou společenskou zkušeností a dostupné tak širšímu 

okruhu lidí. Dvě další kategorie soutěţí potom spadají do zcela jiné oblasti. Znalosti zde 

testované spočívají ve znalosti společnosti jako takové nebo ve znalosti jednotlivých 

lidí. Nejsou zde ţádné absolutně správné či absolutně špatné odpovědi, spíše jde o 

schopnost rozumět lidem – obecně či konkrétně.  

 

 

                                                 
40

 Zde je moţno rozlišit ještě seriály typové, kde se mění soutěţící, zatímco pravidla a soutěţní úkoly jsou 

stejné a seriály osobní, kde se mění úkoly pro stejného soutěţícího (tamtéţ). 
41

 Pixa kromě toho uvádí dělení podle specializace, a to buď věkové, místní, dle povolání nebo zálib a 

nespecializované soutěţe volné. Dalším členěním je odlišení soutěţí v širším smyslu (kaţdá soutěţ 

televizí vysílaná) a soutěţí v uţším smyslu (soutěţ vytvořená přímo pro televizní obrazovku) (tamtéţ). 



23 

 

 

 

3. Vysílání pro děti v České republice 

Po zhodnocení televize z pohledu publika a představení ţánru televizních 

soutěţí, se budu v následující kapitole zabývat vysíláním pro děti z pohledu produkce, 

tedy samotných televizí. V úvodu se zaměřím na stručný popis vývoje a současného 

systému televizního vysílání v České republice a pokusím se identifikovat subjekty, 

které jsou z pohledu dětského diváka stěţejní. Budu se zabývat zejména Českou 

televizí, tedy institucí, která je k vysílání pořadů pro děti pověřena zákonem. V závěru 

kapitoly ještě uvedu charakteristiky dětských pořadů s důrazem na ţánr televizních 

soutěţí. 

 

3.1 Vývoj a současný stav televizního vysílání v ČR 

V České republice funguje duální systém vysílání, coţ znamená, ţe vedle sebe 

existují média veřejnoprávní (zřízená zákonem a poskytující svým vysíláním sluţbu 

veřejnosti) a média soukromá neboli komerční fungující na ziskovém principu.  

Nejstarším hráčem na televizním trhu je Česká televize, která byla zákonem 

zřízena ke dni 1. 1. 1992.
42

 Subjekt, který aţ do roku 1989 fungoval jednak jako zdroj 

zábavy, ale především jako mocný nástroj komunistické strany a vlády, se po uzákonění 

duálního systému v roce 1991 ocitl v doposud neznámém konkurenčním prostředí, 

přičemţ samotná jeho přeměna na médium veřejné sluţby probíhala v situaci, kdy se 

„nemohla těšit valné přízni politických elit, musela čelit pochybám veřejnosti a nakonec 

i odlivu zájmu diváků v době, kdy se duální systém plně rozvinul a na scénu vstoupila 

TV Nova“ (Jirák 2005:19). 

 První soukromou televizní stanicí, která v ČR zahájila vysílání 20. 6. 1993, byla 

Premiéra TV, provozující původně jen regionální vysílání pro Prahu a Střední Čechy. 

Od poloviny roku 1994 získala Premiéra TV licenci k provozování celoplošného 

vysílání a začátkem roku 1997 změnila svůj název na Prima TV. V únoru 1994 

vstoupila na trh první celoplošná soukromá televize TV Nova, která jiţ v dubnu téhoţ 

roku získala mezi tuzemskými televizními stanicemi dominantní postavení (Dějiny 

českých médií v datech 2003:286-294). 

                                                 
42

 Její předchůdkyní byla Československá televize, která své vysílání zahájila 1. 5. 1953 (pravidelně od 

25. 2. 1954) a zanikla ke konci roku 1992 s rozdělením ČSFR na Českou a Slovenskou republiku. V roce 

1992 tedy Česká a Československá televize existovaly souběţně. Československá televize spravovala 

federální kanál F1, Česká televize provozovala vysílání na kanálech ČTV a OK3 (Dějiny českých médií v 

datech 2003). 
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K dalším výrazným změnám došlo aţ v souvislosti s digitalizací, která přinesla 

nejen zcela nové hráče (např. TV Barrandov), ale stala se také příleţitostí pro další 

expanzi jiţ etablovaných vysilatelů. Česká televize přispěla dvěma novými programy 

(ČT24 a ČT4), programovou nabídku rozšířily také TV Nova a Prima TV (od 1. ledna 

2012 přejmenovaná na Prima Family).  

 

3.2 Vysílání pro děti 

Pořady adresně určené dětem mají ve své programové nabídce všechny stěţejní 

televizní stanice (tedy Česká televize, TV Nova, Prima Family či TV Barrandov), 

kromě toho je ale na českém televizním trhu přítomno také několik stanic 

specializovaných výhradně na vysílání pro děti. Televizními stanicemi pro děti se ve své 

bakalářské práci zabývá Olga Slavíková, která mezi specializované dětské kanály řadí 

televize Animax, Duck TV, CS mini, Disney Channel, Fun 1, Jim Jam, Minimax, MTV 

Czech, Musiq1, Nickelodeon a TV Óčko. Jedná se o mix hudebních kanálů a televizních 

stanic nabízejících převáţně hranou a animovanou tvorbu pro děti různého věku. Ve 

většině případů jde však o zahraniční tvorbu předabovanou do českého jazyka
43

 

(Slavíková 2011:21-24). 

Z důvodů uvedených na začátku této práce se v dalších částech práce zaměřím 

pouze na tvorbu České televize.   

 

3.3 Pořady pro děti v ČT jako součást veřejné služby 

Česká televize je k vysílání pořadů pro děti zavázána ze zákona. Zákon o České 

televizi
44

 definuje hlavní úkoly této instituce v oblasti veřejné sluţby, k nimţ patří mj. 

„výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 

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

děti a mládeţ.“
45

  

Povinnosti uloţené zákonem jsou dále specifikovány v Kodexu ČT
46

, kde je 

naplňování veřejné sluţby ve vztahu k dětem konkretizováno v článku 2 „Zvláštní 

                                                 
43

 Výjimkou je kanál CS mini uvádějící „největší hity dětské české a slovenské animované ale i hrané 

tvorby“ (Slavíková 2011:22). 
44

 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 
45

 tamtéţ. 
46

 Kodex ČT z roku 2003. 



25 

 

 

 

pozornost dětskému divákovi“. Podle něj je jedním z cílů České televize pomáhat dětem 

při objevování a přijímání hodnot „slušnosti, vzdělanosti, pracovitosti a úcty k ţivotnímu 

prostředí“, čemuţ jsou přizpůsobeny pořady dětem určené. ČT si je přitom vědoma, ţe 

pokud pořad děti nezaujme, nebude schopna uvedeným povinnostem dostát. 

Dále kodex vyjmenovává jednotlivé typy pořadů, které mají být součástí 

programové nabídky ČT. Jde o „české i světové pohádky, filmy pro děti a mládeţ, 

soutěže, vzdělávací a výchovné pořady“ a jako hlavní tuzemský stálý producent tvorby 

pro děti a mládeţ se zavazuje k vytváření vhodných podmínek k původní tvorbě 

dětských pořadů.
47

 

Vysílání pro děti bylo v Československé televizi zahájeno jiţ v prvním roce 

jejího fungování
48

, přičemţ dětem bylo tehdy v programu vyhrazeno čtvrteční 

odpoledne. Jiţ v roce 1954 tvořily pořady určené výhradně dětem a mládeţi téměř 27% 

všech vysílaných pořadů.
49

 V roce 1958 pak bylo zahájeno pravidelné vysílání pro 

mateřské školky a v roce 1966 také pravidelné vysílání pro školy (TVŠ) (Dějiny 

českých médií v datech 2003:194-228). 

 

3.4 Charakteristika dětských pořadů s důrazem na soutěže 

Při charakteristice dětských pořadů můţeme narazit na několik problematických 

otázek.  

První z nich pramení z kontrastu mezi pořady, které jsou pro děti televizními 

tvůrci určeny a těmi, které děti skutečně sledují. Zajímavý pohled na tuto problematiku 

nabízí opět Meyerowitz. Skutečnost, ţe lidé různého věku, vzdělání či příjmů sledují 

v televizi stejné pořady (děti pořady pro dospělé, stejně jako dospělí pořady pro děti), 

způsobuje i změnu v jejich obsahu. Mezi dětskými pořady a pořady pro dospělé jsou tak 

rozdíly stále méně patrné (Meyerowitz 2006:148). Meyerowitz dokonce tvrdí, ţe 

„neexistuje televize pro děti a televize pro dospělé. Z hlediska toho, co lidé mohou 

sledovat a co sledují, existuje pouze jedna „televize“ (tamtéţ:199). 

Druhou problematickou oblastí je rozdíl mezi tím, co se dětem skutečně líbí a 

mezi tím, co je pro ně vhodné, přínosné a tedy co jim neškodí. 

                                                 
47

 Zvláštní pozornost dětskému divákovi. Česká televize [online]. © 2006 - 2012 [cit. 2012-04-07].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-2-zvlastni-pozornost-detskemu-divakovi/  
48

 Konkrétně 5. 11. 1953 (Dějiny českých médií v datech 2003:194). 
49

 Bylo to 51 z celkových 189 pořadů vysílaných v roce 1954 (Dějiny českých médií v datech 2003:195). 
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Pro předškolní děti je vhodným ţánrem zejména pohádka, ale také „krátké 

aktivizující pořady, které děti vybízejí k nejrůznějším činnostem – cvičení, kreslení, 

zpívání apod.“   U školních dětí je jiţ záběr širší a uplatňují se zde téměř všechny ţánry 

s tím, ţe je vhodné rozdělit alespoň část pořadů na dívčí a chlapecké (Vraspírová 

2010:23-24). Jirák charakterizuje cílovou skupinu dětí od 11 do 14 let (nazývá ji 

věkovou skupinou raně adolescentní) jako skupinu z pohledu televizního vysílání velmi 

sloţitou. Důvodem je velká diferenciace zájmů v rámci této věkové skupiny a 

vzrůstající zájem o pořady, které jsou primárně určeny dospělým (Jirák 1998:177-178). 

 

Jedním z typů televizních pořadů pro děti, který má ve vysílacím schématu 

České televize své stálé místo, jsou právě televizní soutěţe. Ačkoliv jsou soutěţe 

většinou povaţovány za formát zábavního charakteru (coţ je patrné i ze začlenění jejich 

produkce v rámci organizační struktury ČT, viz také kapitola 4), je u řady z nich moţné 

hovořit také o určité vzdělávací funkci. Právě zjištění poměru těchto dvou sloţek 

(vzdělání a zábava) u dětských soutěţí ČT za sledované období je jedním z cílů této 

práce.  

 V další části textu budu za televizní soutěţe pro děti povaţovat soutěţní pořady, 

které jsou určeny primárně dětem. Budu sledovat pouze pořady původní, tzn.  ţe nebudu 

brát v potaz pořady převzaté, a zaměřím se jak na soutěţe seriálové, tak na soutěţe 

jednorázové. 
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4. Televizní soutěže pro děti v ČT v letech 1992 - 2010 

V následující kapitole uvedu přehled všech dětských soutěţí vysílaných na 

obrazovkách České televize v letech 1992 aţ 2010 na pozadí nejdůleţitějších událostí 

v historii tohoto subjektu. V úvodu stručně zmíním také situaci před rokem 1992. Pro 

značný časový rozsah toto období dále rozdělím do tří etap: 1992 – 1997, 1998 – 2002, 

2003 – 2010.
50

 Kromě soutěţí určených primárně dětem zmíním v rámci jednotlivých 

období také nejdůleţitější soutěţe určené širokému publiku, protoţe vzhledem k jejich 

umístění ve vysílacím schématu je moţné předpokládat, ţe jsou ve velké míře 

sledovány také dětmi. Kompletní přehled soutěţních televizních pořadů pro děti, jakoţ i 

televizních soutěţí pro široké publikum, je obsaţen v Příloze č. 1 a Příloze č. 2. Příloha 

č. 3 obsahuje stručný popis všech dětských soutěţí (s výjimkou těch, o nichţ se 

nepodařilo získat ţádné informace).  

Součástí kaţdé podkapitoly bude i stručná charakteristika organizační struktury 

ČT v daném období. Česká televize je tvořena kromě ČT Praha také Televizním 

studiem Ostrava (TSO) a  Televizním studiem Brno (TSB).
51

 Regionální studia mají 

z pohledu dětských soutěţí zásadní význam, neboť, jak uvidíme později, právě v rámci 

těchto studií je realizována podstatná část jejich produkce.   

 

4.1 Televizní soutěže pro děti před vznikem ČT 

Televizní soutěţe pro děti byly jiţ od 70. let 20. století především doménou 

brněnského studia. První z nich, dětská soutěţ Piškvorky, se z Brna vysílala jiţ v roce 

1972. Tuto soutěţ sice brněnské studio převzalo z Prahy, odstartovala však tradici 

soutěţí pro děti, které je TSB věrné dodnes. V roce 1975 Piškvorky nahradila nová 

soutěţ Hrajeme si kaţdý den, na přelomu 80. a 90. let pak Jiskra chce pohyb (50 let 

Televizního studia Brno 2011:70-71). Osmdesátá léta byla spojena především 

s vědomostní soutěţí Kámen, nůţky, papír, kterou z brněnského studia moderovali 

Jaroslav Suchánek a Mária Kúseková. Ke konci osmdesátých let vysílalo brněnské 

studio ještě soutěţ Holky a kluci z jedné lavice, kde mezi sebou rovněţ soupeřily týmy 

různých škol (tamtéţ:83-84). 

                                                 
50

 Jednotlivé etapy jsem vymezila především s ohledem na obsazení pozice generálního ředitele České 

televize v daném období a s tím související stabilitu či nestabilitu uvnitř této instituce. 
51

 TSO zahájilo vysílání 31. 12. 1955, TSB pak 6. 7. 1961 (Dějiny českých médií v datech, 2003:200, 

214). 
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 Zmiňuji zde především tvorbu TSB, neboť jak ukáţu v kapitole 5.2.1, toto 

televizní studio hraje stěţejní úlohu v oblasti dětských soutěţí i po celé mnou sledované 

období. 

 

4.2 Televizní soutěže pro děti v letech 1992 - 1997 

První etapu jsem vymezila na jedné straně rokem vzniku České televize, na 

straně druhé posledním celistvým rokem, kdy byla ČT ještě řízena managementem 

konstituovaným v jejím počátku, v čele s nejprve prozatímním a poté řádným 

generálním ředitelem Ivo Mathé.  

Programová část praţského studia byla jiţ od svého vzniku členěna do 

jednotlivých producentských center. Z pohledu soutěţních pořadů bylo stěţejní 

Producentské centrum uměleckých pořadů (PCUP)
52

 tvořené dále několika tvůrčími 

skupinami. V Brně a Ostravě existovaly přímo tvůrčí skupiny bez podřízenosti centrům, 

na systém producentských center pak obě studia přešla v roce 1995. Centra a skupiny 

měly přímou odpovědnost za vznik, dramaturgii, realizaci a kvalitu jednotlivých 

pořadů.
53

 

První rok existence České televize (1992) by se dal z pohledu soutěţí 

charakterizovat jako rok, kdy byly z vysílání postupně staţeny téměř všechny dříve 

vysílané soutěţe
54

 a vznikly soutěţe nové, v některých případech pak vysílané po řadu 

dalších let. 

Končícími dětskými soutěţemi byly Terč (písničková soutěţ pro děti) a Hop 

trop, které byly vysílány jako součást nedělního magazínu pro děti - Studio Rosa, ale 

během prvních dvou měsíců roku 1992 byly z vysílání staţeny. Ukončeny byly i dvě 

soutěţe brněnského studia. Tábornická soutěţ Bobří stopou a Holky a kluci z jedné 

lavice, soutěţ, kterou brněnský štáb natáčel střídavě v brněnském a košickém studiu. 

Obě byly naposledy odvysílány v červnu.
55

 

Brněnské studio mělo ve vysílání soutěţí pro děti dlouholetou tradici (viz 

kapitola 4.1), a pokračovalo v ní i v roce 1992 a letech následujících. Tvorbu dětských 

soutěţí zde zajišťovala především tvůrčí skupina pořadů pro děti a mládeţ Jiřího 

                                                 
52
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Stejskala a Roberta Fuksy, od roku 1997 pak také tvůrčí skupina Pavla Aujezdského.
56

 

Právě první z nich uvedla 5. září 1992 úspěšnou soutěţ HIP HAP HOP, která pak byla 

součástí vysílání aţ do roku 1999.
57

 TSB uvedlo v tomto roce ještě jednu novou soutěţ, 

dětskou verzi úspěšné Tutovky, s názvem Dětská tutovka. Ta se vysílala aţ do roku 

1994, jednalo se však jen o  čtyři pořady ročně.
58

  

Pořadem se soutěţními prvky byla také od roku 1992 vysílaná Medúza. Ta se 

z Ostravy vysílá dodnes (2012) a za svou dvacetiletou existenci doznala velkých změn. 

Zpočátku byla koncipována jako hudební automat a kontaktní počítačová soutěţ 

s videoklipy, od roku 1995 se stala součástí pásma s názvem Mini-maxi. V roce 1997 se 

výrazně proměnila, osamostatnila se a stala se ţivě vysílaným hudebním magazínem 

s hitparádou, klipy na přání, rozhovory a soutěţemi.
59

  

Rok 1993 byl pro ČT posledním rokem v pozici jediného subjektu na českém 

televizním trhu, kdyţ po rozdělení Československa a zániku federální televize byla 

nucena zajišťovat vysílání současně na všech třech pozemních celoplošných 

frekvencích, a to aţ do nástupu první celoplošné komerční televize. 

V oblasti dětských soutěţí přinesl tento rok dvě novinky. První z nich, ostravská 

Příroda s otazníky, soutěţ pro mladé přírodovědce, se však dočkala jen pěti vydání a 

poté byla pro váţné profesionální nedostatky z vysílání staţena. O něco delší ţivotnost 

měla další novinka tohoto roku, brněnský Ypsilon, vysílaný od konce roku 1993 do roku 

1995. Jednalo se o kvízovou soutěţ pro středoškoláky s týdenní periodicitou, jakousi 

předchůdkyni soutěţe AZ-kvíz.
60

 

V roce 1994 musela Česká televize poprvé čelit konkurenci a potýkat se 

s odlivem diváků směrem k novým televizím (především TV Nova). Zároveň začala 

vysílat jen na dvou programech, přičemţ byl zdůrazněn charakter prvního programu 

jako programu univerzálního, pro nejširší diváckou obec, a charakter druhého programu 

jako programu komplementárního a alternativního pro uspokojení náročnějších a 

menšinových zájmů. Druhý program byl pak do trvalé správy ČT svěřen v roce 1995.
61

  

V oblasti dětských soutěţí přinesly tyto dva roky jedinou novinku. Byla jí dětská 

verze nově vzniklé soutěţe Pyramida, kterou ČT počínaje rokem 1995 vysílala vţdy 
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v průběhu letních prázdnin, a to aţ do roku 2000. Posledním rokem byl rok 1995 pro 

soutěţ Ypsilon, na jejíţ nepříliš velké sledovanosti se pravděpodobně podepsalo i to, ţe 

během roku třikrát změnila vysílací čas.
62

 

V roce 1996 byly dvě nové dětské soutěţe představeny v rámci dvou pásmových 

pořadů. Dětská pásma, ve velké míře pouţívaná Českou televizí právě v devadesátých 

letech, jsou specifickým ţánrem, který přináší vedle tradičních programových typů také 

spojovací element – „vstup, který kontaktním způsobem nejen uvádí předvyrobený 

pořad, ale má moţnost i komentovat a hlavně bezprostředně a aktuálně reagovat na 

dětské zájmy a dětská trápení.“
63

 Tato pásma by měla bránit pasivitě při sledování 

televize, přičemţ kontaktní sledování pásmového pořadu by mělo být jakýmsi 

ochranným faktorem, „který dítě nejen zabaví, ale který se s ním snaţí mluvit, který se 

pokusí stát se jeho partnerem.“
64

 Právě novým typem pásma pro děti bylo od března 

1996 Jůhele neděle, které se v tomto roce poprvé stalo pořadatelem a iniciátorem 

Soutěţe v rock and rollu. Brněnské pásmo Oáza vysílané kaţdý páteční podvečer zase 

přineslo autorskou hudební soutěţ pro děti s názvem Písnička pro Oázu.
65

 

 Konec roku 1996 byl důleţitý také pro ostravské studio, které se kromě jiţ 

zmíněné přípravy inovace magazínu Medúza zabývalo také přípravou nové dětské 

soutěţe pro rok 1997. „Producentské centrum úspěšně pracovalo na přípravě nových 

programových typů, např. dětské soutěţe Bludiště (…) Přestoţe kontinuita soutěţních 

pořadů byla v Ostravě přerušena na dlouhou řadu let, byli jsme schopni vyhovět 

aktuální programové potřebě…“
66

 

Soutěţ Bludiště se tedy stala součástí programu od ledna 1997, a to v rámci 

sobotního dopoledního bloku Ano, je sobota ráno, které bylo kromě Bludiště tvořeno 

také proměněnou Medúzou, Zprávičkami ze světa či cykly Tykadlo a Pomáhejme si. 

Brněnská Oáza, od března přejmenovaná na Studio Oáza a vysílaná kaţdou středu, 

přinesla kromě druhého ročníku autorské soutěţe Písnička pro Oázu také novou 

dobrodruţnou soutěţ pro děti s názvem Hledání pokladu, která se odehrávala na hradě 

Svojanov.
67

 Praţské studio připravovalo počínaje tímto rokem také dětskou verzi 

oblíbené soutěţe Kufr, jednalo se však nejvíce o dvě epizody ročně (aţ do roku 2000). 
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V celé této etapě se praţské studio v oblasti dětských soutěţí příliš nezapojilo. 

To ale neplatí o soutěţích rodinného typu, které jsou silně propojeny s tvůrčí skupinou 

Václava Čapka a Pavla Borovana (TS č. 7) produkující mj. celou řadu úspěšných 

zábavných soutěţních pořadů devadesátých let. Byly to například soutěţe Kufr, 

Videostop, Šance, O poklad Aneţky české či Tutovka, které byly tradičně vysílány 

v neděli večer. Brněnské studio bylo významné především z pohledu vědomostních 

soutěţí, od roku 1994 zde vznikala soutěţ Pyramida, od roku 1997 pak AZ-kvíz, který 

pokračuje dodnes (2012). Ostravské studio přispělo od roku 1995 soutěţí Neváhej a 

toč!
68

 

 

4.3 Televizní soutěže pro děti v letech 1998 - 2002 

Druhou etapu je moţno charakterizovat jako období spojené s určitou 

nestabilitou uvnitř samotné České televize, neboť za toto období se zde vystřídalo 

celkem pět generálních ředitelů.  

Rok 1998, kdy pod novým vedením Jakuba Puchalského došlo k některým 

změnám ve vysílacím schématu, byl z pohledu dětských soutěţí rokem velmi úspěšným. 

Kromě  jiţ etablovaných soutěţí  - HIP HAP HOP,  Bludiště či Medúza (která v tomto 

roce změnila moderátory a dřívější moderátorskou dvojici nahradili Richard Krajčo a 

Aleš Juchelka), byly představeny i soutěţe nové. Brněnské Studio Oáza nahradilo od 

dubna dosavadní Hledání pokladu novou soutěţí Kasematy
69

, uvedena byla také nová 

zeměpisná soutěţ pro děti s názvem Baťoh, která se ve vysílání udrţela aţ do roku 2003. 

Soutěţ moderovaná Magdalenou Reifovou a Alešem Cibulkou je zajímavá především 

z pohledu místa svého vzniku. Byla totiţ vyrobena Producentským centrem publicistiky 

a dokumentaristiky, a to Tvůrčí skupinou Zity Drdové a Petra Ladmana, jejíţ náplní 

byla tvorba vzdělávacích pořadů.
70

   

Na podzim roku 1998 vznikla v praţském studiu nová tvůrčí skupina pod 

vedením Jiřího Kavana specializovaná výhradně na pořady pro děti a mládeţ. Hned na 

začátku roku 1999 přišla tato TS s novým projektem, soutěţí www.eXtravyzva.cz.
71

 Tato 

adrenalinová soutěţ pro studenty středních škol byla zajímavá především zapojením 
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televizních diváků prostřednictvím internetu. I přes poměrně příznivou kritiku se tento 

pořad udrţel ve vysílání pouhý jeden rok. „…pořad je realizován v televizi i na 

Internetu současně, v kaţdém médiu ovšem nenásilně a v tom, co je pro něj typické. Na 

obrazovce se odehrávají akce a napínavé souboje v netradičních disciplinách; na 

Internetu si můţe zahrát kaţdý, fandit oblíbenému druţstvu a předávat mu nasbírané 

body“ (Hlavenka 1999). Podle Hlavenky se tehdy jednalo o prototyp takového pořadu, 

neboť „internetová podoba je zatím jen ,doplňkem pro vyvolené“ (Hlavenka 1999). 

V roce 1999 musím zmínit ještě dvě události. Jednak byl na konci roku 

odvysílán poslední díl dlouholeté soutěţe HIP HAP HOP a jednak byla zaloţena tradice 

předávání cen Zlatý oříšek jako cen dětem, které v daném roce dokázaly něco 

mimořádného nebo dosáhly vynikajících výsledků v nejrúznějších oborech (vědecké 

obory či umělecké a sportovní disciplíny).“
72

 Zlatý oříšek se od té doby uděluje 

kaţdoročně a záznam z jeho předávání je tradičně součástí novoročního programu. 

 Rok 2000, kdy na pozici generálního ředitele vystřídal Jakuba Puchalského 

Dušan Chmelíček (který byl však koncem roku rovněţ odvolán a nahrazen Jiřím 

Hodačem), nepřinesl do ţánru dětských soutěţí ţádnou novinku. Stejně tak rok 2001,  

kdy musela Česká televize čelit dramatickému poklesu sledovanosti, který byl zřejmě 

částečně odrazem její vnitřní nestability. Hned na začátku roku rezignoval na svou 

funkci Jiří Hodač a na dalšího generálního ředitele čekala ČT aţ do podzimu, kdy byl do 

této funkce zvolen Jiří Balvín.
73

  

V květnu 2002 došlo v ČT k velmi výrazným změnám organizační struktury. 

V praţském studiu zanikla tři Producentská centra (včetně PCUP) včetně jim 

podléhajících tvůrčích skupin, a vzniklo pět center nových, přímo podřízených řediteli 

výroby a řediteli programu (Centrum dramatické tvorby; zábavné tvorby; divadelní a 

hudební tvorby; tvorby pro děti a mládeţ; publicistiky, dokumentaristiky a 

vzdělávání).
74

 Nová centra vedli společně šéfproducent a šéfdramaturg
75

, přičemţ 

v praxi tato změna znamenala návrat od producentského k redakčnímu systému.
76

  

K 1. červnu došlo k obdobným změnám v Ostravě a od července téhoţ roku i 

v Televizním studiu Brno. V TSO tak dětské soutěţe nadále zajišťovalo Centrum 

hudby, zábavy a tvorby pro děti a mládeţ, zatímco v TSB  to bylo Centrum zábavné 

                                                 
72

 Ročenka České televize 1999 
73

 Ročenka České televize 2000 - 2001 
74

 Kromě toho vzniklo také Centrum převzatých pořadů podřízené pouze řediteli programu. 
75

 Centrum převzatých pořadů vedl šéf akvizice. 
76

 Ročenka České televize 2002 



33 

 

 

 

tvorby. Z pohledu dětských soutěţí byl rok 2002 kopií roku předcházejícího (Baťoh, 

Bludiště, Medúza, Zlatý oříšek), novinkou byl ekologický pořad Hra na zelenou  

spojený se soutěţí a zabývající se v kaţdé epizodě jedním tématem z oblasti ekologie či 

přírody. Soutěţ se vysílala do roku 2005, další díly byly natočeny i v roce 2011.
77

  

 I v této kapitole uvedu přehled nejdůleţitějších soutěţí věnovaných širokému 

publiku (v letech 1998 – 2002). Soutěţe Kufr, O poklad Aneţky české, Šance a 

Videostop pokračovaly, dvě později jmenované však v průběhu tohoto období zároveň 

také odvysílaly svou poslední epizodu. V roce 2000 byla ukončena také brněnská 

Pyramida, pokračoval však AZ-kvíz i ostravské Neváhej a toč!, přejmenované v roce 

1999 na Tak neváhej a toč!. Jinak je toto období moţno charakterizovat jako období, 

v němţ vznikla celá řada soutěţí, z nichţ většina se ve vysílání udrţela maximálně rok. 

Byly to např. soutěţe Eňo-ňůňo, Vincero, Kdo zaváhá, nejede, Cesta na stříbrné plátno, 

Nový videostop či Gladiátor, většina z nich však u diváků neuspěla. Za zmínku stojí 

také dvě soutěţe z oblasti českého jazyka, a to Hezky česky (1999) a To je ta čeština 

(2001 – 2003).
78

 

 

4.4 Televizní soutěže pro děti v letech 2003 - 2010 

Po celé toto období stál v čele České televize Jiří Janeček (od 19. 7. 2003) a  

Česká televize fungovala s malými obměnami v rámci organizační struktury ustavené 

v roce 2002. Z pohledu dětských soutěţí není toto období spojeno se vznikem tolika 

nových titulů jako dvě období předešlá, je zde spíše patrný trend vysílání 

dlouhodobějších soutěţních pořadů. 

V roce 2003 pokračovaly soutěţe Baťoh
79

, Bludiště, Hra na zelenou a také 

klipový pořad se soutěţí Medúza.
80

 

Pro rok následující (2004) připravilo brněnské studio novou soutěţ AZ-kvíz 

Junior vysílanou nejprve jednou, později dokonce dvakrát týdně. Jednalo se o čistě 

vědomostní soutěţ, v podstatě kopii klasické verze AZ-kvízu.  

Roky 2005 a 2006 do kategorie dětských soutěţí ţádnou novinku nepřinesly. 

V roce 2006 jiţ navíc nebyla vysílána ani Hra na zelenou. Deklarovaný nárůst podílu 

pořadů adresně určených dětem ve vysílání ČT tuto ţánrovou kategorii nezasáhl.
81
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Novinky se děti dočkaly aţ v roce 2007. Brněnské studio nahradilo po tři roky 

vysílaný AZ-kvíz Junior novou soutěţí Věříš si?, určenou dětem 5. – 7. tříd.
82

 Tato 

soutěţ je ve vysílání dodnes. 

V roce 2008 došlo k dílčím změnám v organizační struktuře ČT. Kromě 

vyčlenění Centra vzdělávání z dosavadního Centra publicistiky, dokumentaristiky a 

vzdělávání v praţském studiu, bylo také změněno mnoţství brněnských center ze tří na 

pět, čímţ bylo mimo jiné „osamostatněno“ centrum zábavných pořadů, které mělo 

v kompetenci také pořady pro děti.
83

 

Tento rok přinesl dvě nové soutěţe pro děti. Obě byly připraveny ve spolupráci 

s Centre for Modern Education, které se podílelo na výběru soutěţních škol. První 

z nich, Za školu, vysílaná TSB od listopadu 2008 vţdy v pátek v podvečer, byla soutěţí  

tříčlenných středoškolských týmů o zahraniční stipendium. Dramaturg soutěţe Ivo 

Cicvárek k soutěţi říká: „Je samozřejmé, ţe soutěţ pracuje s některými prvky 

odvozenými z velkých reality show i klasických vědomostních pořadů, výsledkem je však 

originální podívaná s originálními pravidly a originální náplní.“
84

 

Druhou novinkou tohoto roku byla dobrodruţná soutěţní hra Případy detektiva 

Packala určená pro ţáky 2. stupně základních škol. Natáčela se na rozličných místech, 

„v interiérech i exteriérech, v muzeích, na zámcích i chemičce…“ Soutěţ, jíţ se 

zúčastnilo téměř 100 týmů základních škol a víceletých gymnázií, byla vysílána po celý 

rok 2008, kdy však byla také ukončena.
85

 

V letech 2009 a 2010 jiţ ţádná další dětská soutěţ uvedena nebyla. V roce 2009 

se v důsledku osamostatnění Centra vzdělávání rozšířila nabídka vzdělávacích pořadů  a 

rok 2010 byl v České televizi ve znamení dětí; programová strategie „Počítáme s dětmi“ 

se nesla celým tímto rokem. Oblast televizních soutěţí pro děti však tyto změny 

nezasáhly. 
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Za zmínku stojí dvě události roku 2010. Od ledna se opět výrazně proměnila 

Medúza, představila novou moderátorku Kláru Výtiskovou, změnila vysílací čas a 

s novou koncepcí se zaměřila na mladší diváky.
86

 

Kromě toho uvedla Česká televize cyklus Děti točí hrdiny,  v němţ  představila 

nejlepších 16 snímků vytvořených dětmi základních a středních škol na téma hrdinů 

bojujících proti totalitnímu reţimu.
87

  

Stejně jako v oblasti dětských soutěţí, nevznikalo v tomto období velké 

mnoţství nových pořadů ani u soutěţí určených širokému publiku. Rok 2003 byl sice 

posledním rokem pro soutěţe Kufr a O poklad Aneţky české, pořady Tak neváhej a toč! 

a AZ-kvíz se však vysílaly po celé sledované období.
88

  

Kromě toho Česká televize vsadila také na soutěţe typu reality show. První 

z nich byla dodnes vysílaná rodinná soutěţ Hodina pravdy (od roku 2003), druhou je jiţ 

čtyři sezóny úspěšná taneční soutěţ s účastí známých osobností StarDance…kdyţ 

hvězdy tančí (2006, 2007, 2008, 2010). Na prvcích reality show jsou postaveny i další 

dvě soutěţe tohoto období - Taxík a Udělám cokoliv.
89
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 PILAŘOVÁ, Jolanda. Medúza nově a jinak. Česká televize [online]. 22.12.2009 [cit. 2012-04-07]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/?id=4348&strana-1=125&category=1 
87

 Popis 3. ročníku projektu. Bojovníci proti totalitě pohledem dětí [online]. [2010] [cit. 2012-04-07]. 

Dostupné z: http://www.bojovniciprotitotalite.cz/pages/show/1/. 
88

 Ročenka České televize 2002 - 2010 
89

 tamtéţ. 
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5. Výzkumná část 

Cílem této bakalářská práce je kromě zmapování oblasti dětských televizních 

soutěţí v letech 1992 aţ 2010 také zhodnocení jejich vývoje a proměn, a to jak 

kvantitativních, tak kvalitativních. Zaměřila jsem se především na poměr zábavné a 

vědomostní (vzdělávací) sloţky v rámci dětských soutěţí a s tím související hodnoty 

předávané skrze tyto pořady samotným dětem. Zároveň jsem si poloţila otázku, zda 

vysílané soutěţe odpovídají poţadavkům a nárokům cílové skupiny, které jsou určeny. 

Na všechny tyto otázky se budu snaţit odpovědět v následující kapitole. 

 Vzhledem k mnoţství soutěţních pořadů a k nemoţnosti získat všechny 

potřebné údaje jsem se rozhodla podrobit detailní analýze pouze jeden z pořadů, soutěţ 

Bludiště, přičemţ kritériem pro tuto volbu byla délka její existence. Po analýze pořadu 

Bludiště přejdu ke stručnému zhodnocení dětských soutěţí České televize celkově a 

pokusím se vyvodit některé závěry pro ţánr dětských televizních soutěţí v českém 

prostředí. V závěru kapitoly provedenou analýzu doplním pohledem cílového publika, 

tedy dětí, reprezentovaným jednak výsledky dotazníkového šetření mezi ţáky 

základních škol a víceletých gymnázií a také údaji o sledovanosti soutěţe Bludiště. 

 

5.1 Analýza soutěže Bludiště 

 

5.1.1 Metodologická východiska 

Pořad Bludiště jsem podrobila výzkumu na základě smíšeného modelu, který 

„vyuţívá jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkum uvnitř jednotlivých fází výzkumného 

procesu“ (Hendl 2005:61). Zmíním nejprve fáze výzkumného procesu, které jsou 

společné oběma typům výzkumu a následně budu specifikovat nejprve kvantitativní a 

poté kvalitativní část této analýzy. 

Cílem výzkumu bylo postiţení proměn soutěţe Bludiště za celé období jejího 

vysílání. Obecně definovaný cíl je následně zpřesňován pomocí výzkumných otázek či 

hypotéz, kdy výzkumná otázka „vyjadřuje ve formě dotazu očekávání výzkumníka a 

není svázána predikováním vztahu mezi proměnnými“ (Trampota 2010:23).  

Pro svůj výzkum jsem definovala následující základní výzkumnou otázku: 

1. Jak se za sledované období proměnila televizní soutěž Bludiště? 
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V rámci analýzy se zaměřím na širokou skupinu charakteristik, největší 

pozornost bude nicméně věnována dvěma oblastem, které jsou vyjádřeny následujícími 

dvěma doplňujícími výzkumnými otázkami:  

2. Jak se měnil poměr vědomostní a zábavné složky reprezentovaný 

poměrem vědomostních a hravých disciplin?
90

 

3. Jaké ideje a hodnoty byly prostřednictvím pořadu dětem předávány? 

 

Při sběru dat pro analýzu jsem vycházela ze dvou zdrojů. Prvním bylo sledování 

jednotlivých dílů soutěţe (u starších dílů na videokazetách z archivu České televize a ze 

soukromého archivu moderátora, u dílů od roku 2006 v i-vysílání na webových 

stránkách České televize), druhým rozhovory s osobami úzce propojenými se samotnou 

soutěţí. V tomto případě se jednalo o dramaturga soutěţe Jaromíra Vrlíka a moderátora 

Romana Pastorka (rozhovory jsou zaznamenány v Příloze č. 4 a č. 5). 

Vzhledem k délce sledovaného období bylo nutné vybrat pro analýzu jen vzorek 

sledovaných pořadů, rozhodla jsem se tedy nejprve zvolit jednotlivé sledované roky a 

v rámci nich vţdy tři vybrané díly.
91

 Zde jsem postupovala metodou 

nepravděpodobnostního výběru, při níţ „kaţdý prvek systému nemá stejnou šanci být 

vybrán“ (Trampota, Vojtěchovská 2010:28). Kritériem pro výběr sledovaných let byla 

jednak dostupnost záznamů a jednak snaha zachytit všechny podstatné změny pořadu 

tak, jak je prezentovali dramaturg a moderátor soutěţe v poskytnutých rozhovorech. Dle 

Trampoty a Vojtěchovské se tedy jedná o vzorek příleţitostný, „na základě dostupných 

prvků“ a zároveň vzorek účelový, který „představuje výběr prvků z důvodu jejich 

specifické charakteristiky“ (Trampota, Vojtěchovská 2010:28-29). V rámci jednotlivých 

let jsem po shlédnutí většího mnoţství dílů zvolila tři z nich tak, aby bylo pokryto co 

největší mnoţství variací. 

 

V kvantitativní části analýzy byla pouţita obsahová analýza, která by měla 

postihnout, jaký prostor je v konkrétním mediálním obsahu věnován určitým tématům. 

Kromě toho lze jejím prostřednictvím popsat proměny těchto obsahů v čase. Toho je 

                                                 
90

 Pro účely této analýzy pouţiju členění disciplín (případně celých soutěţí) na vědomostní a hravé na 

základě Pixovy klasifikace (viz kapitola 2.5) Někdy budu hravé disciplíny označovat také jako akční, 

jedná se však o tutéţ kategorii.  
91

 Ve všech sledovaných letech bylo shlédnuto vţdy alespoň deset dílů, tři z nich jsem poté pouţila pro 

kvantitativní obsahovou analýzu. 
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dosaţeno rozčleněním obsahů ve vybraném vzorku do určitých tematických kategorií a 

„v měření prostoru, který média těmto tematickým kategoriím věnují“ (Trampota, 

Vojtěchovská 2010:101).  

Wimmer a Dominick navrhují následující kroky při realizaci kvantitativní 

obsahové analýzy:    

1. Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy 

2. Definice výběrového souboru/populace 

3. Výběr patřičného vzorku z populace 

4. Výběr a definice jednotky měření 

5. Konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány 

6. Vystavení systému kvantifikace 

7. Trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu 

8. Kódování obsahů 

9. Analýza shromáţděných dat 

10. Definice závěrů (Trampota, Vojtěchovská 2010:104) 

 

Formulace výzkumných otázek 

Výzkumné otázky jiţ byly definovány v úvodu této kapitoly. K jejich 

zodpovězení byla pouţita kombinace obou metod výzkumu, kvantitativní analýza 

napomohla především ke zodpovězení výzkumné otázky č. 2. 

 

Definice výběrového souboru a výběr vzorku 

Výběrovým souborem jsou v tomto případě všechny epizody televizního 

soutěţního pořadu Bludiště v letech 1997 – 2012. Pro analýzu byly zvoleny vţdy tři díly 

z let 1998, 2000, 2003, 2006, 2010 a 2012.
92

 

 

Výběr a definice jednotky měření 

Jedná se o „nejmenší prvek analýzy, kterého si budeme všímat“ a zároveň „úsek 

mediálního obsahu, na kterém zkoumáme zvolené proměnné a jejich kategorie“ 

(Trampota, Vojtěchovská 2010:105). Vymezit tuto tzv. kódovací jednotku nebylo 

                                                 
92

 Data odvysílání konkrétních sledovaných dílů z let 1998, 2006, 2010 a 2012 jsou uvedena v seznamu 

pouţitých zdrojů. Díly z let 2000 a 2003 byly sledovány na videokazetách ze soukromého archivu  

moderátora a nebyly opatřeny přesným datem, jen označeny rokem vysílání (ten byl ověřen také 

v závěrečných titulkách). Pro identifikaci dílů z těchto dvou let poslouţí jejich označení pomocí tématu, 

ve kterém se daný díl nesl. 
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v tomto případě jednoduché, neboť pro účely analýzy bylo potřeba celý sledovaný díl 

rozčlenit do jednotlivých tematických úseků a ty od sebe nebyly vţdy jednoznačně 

odděleny. Kódovací jednotku jsem si nakonec definovala jako úsek pořadu se stejným 

tematickým zaměřením určený jedné skupině adresátů. Přechod mezi dvěma úseky 

mohl mít podobu znělky, úseky mohly být odděleny potleskem, ale také přechodem 

k jiné disciplíně nebo pouhým zaměřením moderátora na jiný subjekt (od soutěţících 

k televizním divákům apod.) 

 

Konstrukce kategorií obsahu a vystavení systému kvantifikace  

V této fázi se stanovují kategorie jednotlivých proměnných, kterých mohou tyto 

proměnné nabývat.
93

 Soustava proměnných a jejich kategorií pak tvoří kódovací knihu. 

Definovala jsem si tyto proměnné a kategorie: 

 

ROK 

Tabulka č. 1 

rrrr Rok premiérového vysílání dílu ve formátu rrrr 

 

DATUM 

Tabulka č. 2 

dd.mm Datum premiérového vysílání dílu ve formátu dd.mm 

 

NÁZEV ÚSEKU 

Tabulka č. 3 

Název úseku Stručný popis úseku vystihující jeho obsah 

 

UMÍSTĚNÍ 

Tabulka č. 4 

mm.ss - mm.ss 
Jedná se o záznam přesného umístění úseku v celkové stopáţi pořadu 

ve formátu mm.ss - mm.ss 

 

STOPÁŽ 

Tabulka č. 5 

Ss Délka úseku v sekundách ve formátu ss 

                                                 
93

 V tomto případě bylo pouţito tzv. emergent kódování, kdy jsou kategorie stanoveny aţ na základě 

zkoumání vybraného vzorku (Trampota, Vojtěchovská 2010:106). 



40 

 

 

 

 

TÉMA 

Tabulka č. 6 

Znělka 1 
Úvodní znělka, přechodové znělky a závěrečné 

titulky 

Úvod a závěr 2 
Úvodní a závěrečné slovo moderátora pronášené 

směrem k televizním divákům 

Jiný kontakt s 

TV diváky 
3 

Promluvy moderátora směrem k televizním 

divákům kromě úvodu a závěru. Jedná se zejména 

o informace o aktuálním bodovém stavu, 

upoutávky k dalším fázím soutěţe nebo vyhlášení 

vítězů 

Představení 

soutěţících 
4 

Úvodní představení soutěţících včetně jejich 

nástupu do studia  

Divácká 

soutěţ 
5 

Zadání a vyhodnocení divácké soutěţe 

moderátorem 

Vědomostní 

soutěţ 
6 

Všechny soutěţní disciplíny prověřující znalosti 

soutěţících 

Hravá soutěţ 7 
Všechny soutěţní disciplíny prověřující jiné 

schopnosti soutěţících a jejich doprovodů 

Jiný kontakt 

se soutěţícími 
8 

Rozhovory moderátora se soutěţícími vyjma jejich 

představování. Jedná se zejména o hodnocení 

dosavadního průběhu soutěţe 

Nezařazeno 9 
Úseky, které nelze zařadit do ţádné z předchozích 

kategorií 

 

 

BODOVÉ HODNOCENÍ 

Tabulka č. 7 

Počet bodů 

Maximální počet bodů, které můţe jeden soutěţní tým získat v daném 

úseku. V případě, ţe maximální počet bodů nelze zjistit, bude 

zaznamenán nejvyšší vysledovaný počet bodů. Pokud se v úseku body 

nerozdělují, bude zaznamenána hodnota 0. 

  

Trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu 

Vzhledem k nepřítomnosti dalších kódovačů
94

 byl v této fázi proveden pilotní 

výzkum v jednom zvoleném roce a na jeho základě byla přidána kategorie 

                                                 
94

Při pouţití jednoho kódovače není moţné vyloučit jeho vliv na zpracování vzorku. Ten by bylo moţné 

eliminovat rozdělením materiálů mezi více kódovačů.  
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„Nezařazeno“ k proměnné „Téma“, neboť dva úseky pořadu nebylo moţno zařadit do 

ţádné z vymezených kategorií a pro analýzu se ukázaly jako nepodstatné.  

 

Kódování obsahů 

Při samotném kódování obsahů byly postupně u všech zvolených dílů 

zaznamenávány kategorie jednotlivých proměnných pro kaţdou kódovací jednotku dle 

sestavené kódovací knihy. Všechny hodnoty byly zaznamenány do záznamové tabulky, 

jejíţ ukázku pro jeden sledovaný díl obsahuje Příloha č. 6. 

 

Kvalitativní část výzkumu spojená s ostatními výzkumnými otázkami vychází 

z metody narativní analýzy, která je zaloţena na předpokladu, ţe mediální obsahy „lze 

vnímat jako určité formy vyprávění, které lze třídit do ţánrových typů“ (Trampota, 

Vojtěchovská 2 010:141-142), přičemţ kaţdý z nich má svůj vlastní styl vyprávění a 

řídí se svými pravidly (tamtéţ:142). Narativní analýza nabízí celou řadu nejrůznějších 

postupů, „které do velké míry vyplývají z toho, co chceme na mediálních vyprávěních 

zkoumat.“ (tamtéţ:145). Na vyprávění lze nahlíţet jako „na vztah příčiny a důsledku 

formující řetězec událostí, které konstruují vztah času a prostoru“ (tamtéţ:146). Příběh 

a jeho naraci si tak můţeme rozloţit na zápletky, jejich aktéry a typy probíhajícího děje. 

Narativní analýza se také můţe zaměřit na aktéry příběhů a jejich funkce, na vztah mezi 

příběhem a časem, subjektivitu či objektivitu narace. Mediální příběhy lze navíc chápat 

„jako odkazující k základním hodnotovým principům kultury“ (tamtéţ:145).  

Pro velké mnoţství postupů, které narativní analýza nabízí, jsem se rozhodla pro 

analýzu Bludiště (a následně také zhodnocení všech dětských soutěţních pořadů), vyuţít 

schéma klíčových prvků ţánru v pojetí Buryna a Jiráka (viz kapitola 2.2), které mi 

poslouţily jako rámec pro utřídění jednotlivých sledovaných témat a umoţnily mi 

postihnout všechny důleţité charakteristiky soutěţe jako ţánru. Těmito prvky jsou 

protagonisté a vedlejší postavy, zápletky a situace, ikonografie žánru, prostředí a 

zpracování a témata (Beton, Jirák 2001:162-168). 

V následující kapitole budou po krátkém představení analyzované soutěţe 

interpretovány výsledky výzkumu, a to pro jeho kvantitativní i kvalitativní část 

současně.  
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5.1.2 Charakteristika pořadu Bludiště 

Tuto dětskou televizní soutěţ začalo ostravské studio České televize vysílat 

v lednu roku 1997. Soutěţ jako takovou není jednoduché stručným způsobem popsat, 

neboť, jak si ukáţeme později, prošla od svého vzniku výraznými změnami, které se 

ovšem netýkaly jen samotného obsahu, tedy jednotlivých soutěţních disciplín či úkolů, 

nebo osoby moderátora, ale celého konceptu, kdy se změnilo i věkové zařazení 

soutěţících, výrazně se prodlouţila délka soutěţe a především se změnil její typ 

z původně téměř ryze vědomostní na soutěţ kombinovanou.
95

 Dnes ji její autoři popisují 

jako „zábavnou, vědomostní, ale zároveň fyzicky náročnou soutěţ, která klade velké 

nároky na obratnost a týmovou spolupráci soutěţících.“
96

 

Pouţijeme – li na Bludiště další typy členění uvedené v teoretické části (viz 

kapitola 2.5), můţeme konstatovat, ţe se jedná o seriálovou etapovou soutěţ druţstev, 

původně vyzývací (v prvním roce byl jeden soutěţící kaţdého týmu vybírán formou 

náhody), později přihlašovací. Co se týče Fiskeho klasifikace, můţeme ji pouţít pouze 

na vědomostní část soutěţe, která prověřuje znalosti faktické, a to jak „akademické“, tak 

kaţdodenní. 

5.1.3 Prezentace výsledků analýzy 

Na úvod této části povaţuji za důleţité uvést alespoň stručnou charakteristiku 

soutěţe v jednotlivých sledovaných letech.  

Původní verzi soutěţe z roku 1997 označuje současný moderátor Roman 

Pastorek jako „počítačovou“. Toto označení má původ v počítačové hře v podobě 

bludiště, jejíţ vítěz měl vţdy přednostní právo odpovědět na otázku v prvním kole 

soutěţe. Celé první kolo ovšem slouţilo pouze k získávání nápověd pro kolo 

následující, ve kterém byla při správném zodpovězení kladených otázek postupně 

odkrývána tajenka a dvojice, která ji vyslovila jako první, se stala dvojicí vítěznou. Ve 

finálovém kole se jiţ hrálo jen o podobu cen, které si soutěţící odnesou. 

V roce 2000 měla soutěţ jiţ zcela odlišnou podobu. V první části byly postupně 

plněny čtyři převáţně hravé disciplíny a za vítězství v kaţdé z nich dostal tým kromě 

nápovědy pro další fázi soutěţe také právo jako první odpovídat na vědomostní otázku. 

Rozhodující body se ale rozdělovaly aţ při vědomostní části v podobě doplňovačky 
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 Viz Pixova klasifikace soutěţí na vědomostní, hravé a kombinované (kapitola 2.5) 
96

 Bludiště. Česká televize: Pořady [online]. © 1996 - 2012 [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097253859-bludiste 
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s tajenkou. Závěrečná část, hledání správné cesty v dřevěném bludišti, jiţ byla určena 

jen pro vítěze, kteří si v ní mohli vylepšit skóre a dosáhnout na hodnotnější ceny. 

Výrazné změny zaznamenala soutěţ i mezi lety 2000 a 2003. První kolo 

obsahovalo pouze tři disciplíny a jejich podoba se stabilizovala (po pěti videoukázkách 

s otázkami vţdy následovala druhá a třetí hravá disciplína). Doplňovačku s tajenkou 

nově doplnila finálová štafeta, sportovní disciplína pro obě druţstva. Přibyla také 

divácká soutěţ a soutěţ pro doprovody dětí. 

V roce 2006 jiţ měla soutěţ podobnou strukturu jako dnes (2012). Po krátkém 

úvodním souboji o přednostní právo na volbu otázek v prvním kole následovalo 

samotné první kolo, kde bylo moţno volit otázky ze čtyř témat ve dvou úrovních 

obtíţnosti. Následovala fyzicky náročná lanová dráha a po ní vědomostní kvíz. 

Závěrečnou disciplínu představovala tajenka, ve které se body nasbírané v průběhu celé 

soutěţe proměnily na nápovědy, pomocí nichţ museli soutěţící uhodnout poměrně 

obecně zadanou otázku (osobnost, zvíře, umělecké dílo apod.). Vítězný tým pak 

v disciplíně nazvané balancovník (umístění čtyř kuliček do čtyř otvorů pomocí 

naklánění kulaté desky) rozhodl o tom, zda si ze soutěţe odnese výhru. 

V roce 2010 se jiţ mnohé nezměnilo, šlo především o úpravy jiţ zmíněných 

disciplín, větší prostor a více „akčnosti“ však dostala soutěţ doprovodů. Skutečnou 

novinku přinesl aţ rok 2012, kdy přibyla jedna zcela nová disciplína v podobě 

laserového bludiště. 

Nyní jiţ přistoupím k výsledkům výzkumné části, kdy jednotlivá témata budou 

seskupena pod zmíněné klíčové prvky ţánru. 

 

Protagonisté a vedlejší postavy 

 Burton a Jirák (2001:183) jako hlavní postavy televizních soutěţí uvádí 

soutěţící, mezi vedlejší postavy řadí publikum a moderátora.  Tento výčet si pro potřeby 

analyzovaného pořadu ještě rozšířím o další subjekty. 

 Soutěžícími byli v Bludišti nejprve studenti středních škol (1997, 1998), od roku 

1999 se soutěţ v souvislosti s velkou přeměnou zaměřila na mladší cílovou skupinu a 

soutěţe se od té doby účastní ţáci základních škol (případně víceletých gymnázií) ve 

věku 13 – 15 let.
97

 Dramaturg pořadu tuto změnu komentuje takto: „Začínali jsme 

                                                 
97

 To odpovídá ţákům 7. – 9. tříd základních škol resp. sekundy, tercie či kvarty víceletých gymnázií. 

Dramaturg i moderátor se nicméně shodují v tom, ţe soutěţe se nakonec účastní především ţáci tříd 

osmých či devátých. 
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Bludištěm, kde byly znalostní otázky, bylo to určeno víceméně pro střední školy a uváděl 

to pan Pelegrin. To byl takový prvotní nápad, ale pak jsme se přece jenom 

přeorientovali na děti základních škol, protoţe středoškoláky to uţ moc nebavilo.“
98

  

 S novým konceptem soutěţe souvisely také dvě další změny. Namísto 

původních dvou soutěţících za jednu školu reprezentoval jednotlivé školy nově 

čtyřčlenný tým a změnilo se také zastoupení chlapců a dívek v jednotlivých týmech. 

Zatímco v původní verzi byl dvoučlenný tým tvořen vţdy jedním chlapcem a jednou 

dívkou, od roku 1999 je sloţení týmu ponecháno na samotných soutěţících. Výjimkou 

tak nejsou ani týmy čtyř chlapců či čtyř dívek, coţ můţe v soutěţi s velkým podílem 

sportovních disciplín znamenat určité zvýhodnění resp. znevýhodnění.   

Burton a Jirák zdůrazňují zásadní úlohu moderátora u některých typů pořadů, 

mezi něţ řadí také televizní soutěţe, při nichţ moderátor „zajišťuje styčný bod 

s publikem“, vysvětluje pravidla, představuje soutěţící a stává se „vypravěčem hlavní 

dějové linie, která se před diváky v průběhu pořadu odvíjí“ (Burton a Jirák 2001:203). 

Soutěţ Bludiště je spojena se dvěma moderátory. Tím prvním byl Miroslav Pelegrin, 

v průběhu druhé poloviny roku 1998 ho vystřídal Roman Pastorek. Rozdíl v jejich 

přístupu k moderování soutěţe je podle mého názoru velmi výrazný a zpětně se odráţí 

nejen na soutěţících, ale i na celkové atmosféře soutěţe. Zatímco první z nich si 

zachovával od soutěţících určitý odstup a moderoval soutěţ spíše ve váţnějším tónu 

(coţ ovšem koresponduje s tím, co bylo řečeno o vědomostních soutěţích obecně), 

druhý se od počátku stylizoval spíše do role „kamaráda“ soutěţících, přicházel s nimi do 

těsnějšího kontaktu
99

 a snaţil se váţnou atmosféru kvízové soutěţe odlehčit. On sám 

říká: „Bereme je (děti) jako rovnocenné partnery a baví nás to stejně jako je.“
100

 

Podstatným rozdílem je i tempo mluveného projevu jednotlivých moderátorů a jejich 

pohyb po studiu. Pelegrinův projev je klidný, pomalejší a v průběhu soutěţe se příliš 

nevzdaluje od svého moderátorského stolku. Pastorek naproti tomu mluví rychle, 

zapáleně a téměř celou dobu se pohybuje po studiu nebo usedá mezi publikum.
101

 Mou 

domněnku sdílí i dramaturg Jaromír Vrlík: „Roman jako moderátor k tomu samozřejmě 

velmi dobře přispívá. On se k nim chová přátelsky, kamarádsky, není to nějaká 

                                                 
98

 Z rozhovoru s Jaromírem Vrlíkem, viz Příloha č. 4 
99

 Těsnější kontakt je zde myšlen jak ve smyslu psychickém, tak fyzickém (moderátor chodí s otázkami 

za soutěţícími, na úvod si s nimi podává ruku, chytá je kolem ramen apod.). 
100

 Z rozhovoru s Romanem Pastorkem, viz Příloha č. 5 
101

 Porovnání obou moderátorů vychází především z jejich projevu v epizodách z roku 1998, kdy 

moderovali soutěţ se stejným konceptem. Při porovnání s roky následujícími by jiţ musela být brána 
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„VIPka“, která to tam odmoderuje a jde pryč. On si s nimi popovídá, takţe i ta role 

moderátora je tam velice příjemná.“
102

 

 Důleţitou součástí soutěţe je také publikum ve studiu, které je tvořeno 

spoluţáky obou týmů.  Se změnou konceptu soutěţe, ale také se změnou studia, které 

bylo od roku 1999 prostornější, souviselo i zvýšení počtu diváků v publiku. Tato 

skutečnost v kombinaci s tím, ţe diváci v publiku soutěţící osobně znali a s tím, jak 

přibývalo akčních disciplín, přispěla k mnohem ţivější atmosféře ve studiu. Podle 

dramaturga Jaromíra Vrlíka „…od té doby, kdy jsme začali uţívat akční disciplíny,  jsme 

na dětech viděli, ţe byť je to natáčení někdy zdlouhavé, tak je to tam baví. Koukat se 

jenom na členy svého druţstva, jak odpovídají na otázky, to je moc nebavilo, byli 

vlastně takovým komparzem. Kdeţto při těch akčních disciplínách fandili, začala se tam 

projevovat i nervozita, aby jim to vyšlo, aby vyhráli a podobně. A ta atmosféra u 

natáčení se strašlivě zvedla.“
103

 

 Od sledovaného roku 2003 byla propůjčena důleţitá úloha také učitelům neboli 

doprovodu jednotlivých týmů, kteří se aktivně zapojili do soutěţení a mohli svému 

týmu přinést důleţité body do celkového skóre. 

 Ve stejném roce byli do soutěţe zapojeni také televizní diváci, a to formou 

divácké soutěţe, které byl věnován prostor na dvou místech – po úvodních disciplínách 

a před samotným závěrem. 

  

Zápletky a situace  

 Podle Burtona a Jiráka (2001:163) patří také zápletky a dějové linie „k 

předvídatelným a rozeznatelným prvkům, jeţ se podílejí na konstituování povědomí o 

existenci ţánru.“ Moderátor v nich diváky provádí „starým známým příběhem o 

soupeření a úspěchu“ (tamtéţ:183). Tento příběh má obdobnou strukturu u většiny 

soutěţních pořadů, přičemţ na samotném počátku dochází k představení soutěţních 

týmů, ty spolu poté soupeří ve stanovených úkolech (disciplínách) a na základě předem 

známých pravidel je na konci jeden z nich prohlášen za vítěze. 

Podívejme se nyní na jednotlivé části tohoto příběhu detailněji. 

                                                                                                                                               
v úvahu také změna konceptu soutěţe, která vyţaduje aktivnějšího moderátora (vzhledem vysokému 

podílu akčních disciplin). 
102

 Z rozhovoru s Jaromírem Vrlíkem, viz Příloha č. 4 
103

 Z rozhovoru s Jaromírem Vrlíkem, viz Příloha č. 4 
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Představení soutěžních týmů zaujímalo v rámci struktury analyzované soutěţe 

vţdy významný prostor (viz Tabulka č. 8).
104

 

 

Tabulka č. 8: Podíl Představení soutěţících na celkové stopáţi (1998 – 2012) 

 

 

Jeho podíl na celkové stopáţi pořadu se pohyboval od 7,7% do 17,8% . Nejvyšší 

průměrné hodnoty dosáhl v prvním sledovaném roce, v absolutních číslech byl 

nejvýznamnější v roce 2006 (důvodem je výrazně delší stopáţ pořadu v roce 2006 ve 

srovnání s rokem 1998). Naopak nejkratší bylo představování soutěţících v roce 2012,  

a to v obou sledovaných charakteristikách. Důvodem je zřejmě časová tíseň způsobená 

přidáním laserového bludiště a nutností zachovat celkovou stopáţ pořadu, která se 

projevila i ve zkrácení, případně zrychlení tempa ostatních částí.
106

 To ostatně potvrzuje 

svými slovy i dramaturg soutěţe, kdyţ říká: „…laserové bludiště nás časově hodně 

přitlačilo a uvaţovali jsme, kde se to dá zkrátit.“
107

  

  

 Po představení soutěţících následuje samotné soutěžení, spočívající v několika 

po sobě jdoucích disciplínách, sdruţených případně do jednotlivých soutěţních kol. 

Pořad se v této soutěţní části proměnil natolik, ţe není moţné (a ani účelné) zabývat se 

popisem všech soutěţních disciplín. Namísto toho bych se chtěla zaměřit na poměr 

vědomostních a hravých disciplín v jednotlivých letech, tedy na to, jak se s lety vyvíjela 

vzdělávací a zábavná sloţka pořadu. 

  Poměr mezi vědomostními a akčními disciplínami budu analyzovat ze dvou 

hledisek. Jednak v podobě času věnovaného té které sloţce v rámci celkové stopáţe 

pořadu (tedy určité vizuální hledisko) a také pomocí bodů, jakými byly oba typy soutěţí 

v jednotlivých letech tvůrci soutěţe ohodnoceny neboli jaký jim byl přidělen význam 

z pohledu celkového skóre. 

                                                 
104

 Podíl jednotlivých úseků (jak v procentech, tak v absolutních hodnotách) je součástí Přílohy č. 7. 
105

 Tato hodnota, stejně jako všechny další, je vypočtena jako průměr tří sledovaných dílů v kaţdém roce. 
106

 Kromě představení soutěţících se oproti předchozím letům zkrátila také poloţka Jiný kontakt se 

soutěţícími, takţe můţeme říci, ţe prodlouţení hravých disciplín se událo nejen na úkor disciplín 

vědomostních, ale také na úkor kontaktu moderátora se soutěţícími ve studiu. 
107

 Z rozhovoru s Jaromírem Vrlíkem, viz Příloha č. 4. 

Představení soutěžících 1998 2000 2003 2006 2010 2012 

Průměrný čas v minutách
105

 3:15 2:38 3:15 4:12 3:12 2:14 

% podíl na celkové stopáţi  17,8% 9,6% 11,6% 15,0% 11,1% 7,7% 
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 Vzájemný poměr vědomostních a akčních disciplín z hlediska časového 

zachycuje Graf č. 1, konkrétní hodnoty pak tabulka v Příloze č. 7. 

 

 

 

Vědomostní část převyšovala část hravou v roce 1998 a také v letech 2003 a 

2006, v ostatních sledovaných letech převáţila část hravá. Podívejme se nyní stručně na 

pozadí těchto údajů. Převáţně vědomostní ráz soutěţe v roce 1998 byl jiţ zmíněn dříve 

a výrazný podíl vědomostní sloţky tedy není nijak překvapivý. Výrazný nárůst hravé 

sloţky v roce 2000 byl způsoben především čtyřmi „akčními“ disciplínami prvního 

kola, různorodými, ale vesměs velmi zdlouhavými úkoly, které zabíraly značnou část 

celkové stopáţe pořadu. Navíc přibylo dřevěné bludiště pro vítěze. V roce 2003 znovu 

převáţila vědomostní sloţka, zejména proto, ţe disciplíny prvního kola byly 

zredukovány na tři, byly výrazně zkráceny a jedna z nich se stala vědomostní. Zařazení 

soutěţe pro doprovody v tomto roce (vzhledem ke své délce) celkový výsledek příliš 

neovlivnilo. Struktura pořadu v roce 2006 byla v porovnání s rokem 2003 velmi odlišná 

a došlo k ještě většímu posílení vědomostní sloţky, kdy v pořadu byly tři dlouhé 

vědomostní úseky (první kolo, otázky a tajenka) a z akčních disciplín jen lanová dráha a 

závěrečný balancovník. Od roku 2010 se přes velmi podobnou strukturu začala situace 

obracet. Na úvod byla zařazena krátká akční soutěţ, zkrátila se pasáţ s vědomostními 

otázkami a větší prostor byl věnován soutěţi doprovodů. Totéţ v zásadě platí i pro rok 

2012, kdy však navíc přibylo časově náročné laserové bludiště. 
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 Jiným pohledem na význam obou sloţek je počet bodů, kterými jsou jednotlivé 

typy disciplín ve sledovaných letech ohodnoceny.
108

 Vztahy mezi bodovým 

hodnocením vědomostních a hravých disciplín ukazuje Graf č. 2, konkrétní hodnoty 

tabulka v Příloze č. 7. 

 

 

 

 V oblasti bodového hodnocení byla situace odlišná a hravé disciplíny převýšily 

vědomostní jen v letech 2010 a 2012.
109

 Rok 1998 vykazuje nulové hodnoty, neboť 

body se tehdy vůbec neudělovaly a ten, kdo odhalil tajenku, se stal vítězem. V roce 

2000 byly body udělovány především za vědomostní doplňovačku, body za dřevěné 

bludiště rozhodovaly jiţ jen o konečné podobě výher, nikoliv o vítězi. Poměrně vysoké 

bodové ohodnocení finálové sportovní štafety spolu se soutěţí doprovodů 

(ohodnocenou pouze třemi body) způsobilo v roce 2003 nejmenší rozdíl mezi oběma 

sloţkami. Zajímavá je v posledně zmíněných dvou letech skutečnost, ţe ačkoliv byly 

poměrně hojně zastoupeny hravé disciplíny, z velké části rozhodovaly jen o získání 

nápovědy pro hlavní vědomostní část soutěţe, nikoliv o samotných bodech. V roce 2006 

sice byla bodově výše hodnocena soutěţ doprovodů (jiţ pět bodů), vysoký podíl 

vědomostních disciplín však znamenal největší rozdíl mezi oběma sloţkami v rámci 

všech sledovaných let. Od roku 2010 jiţ převaţovaly z hlediska bodů hravé disciplíny, a 

                                                 
108

 Jedná se o maximální počet bodů, které můţe získat jeden tým v jednom dílu soutěţe. I kdyţ je reálně 

dosaţená hodnota bodů nakonec vţdy niţší, povaţuji tuto metodu za nejvhodnější pro porovnání 

sledovaných let. Ve dvou případech (dřevěné bludiště v roce 2000 a finálová štafeta v roce 2003) nebyly 

maximální počty bodů jednoznačně zmíněny, pouţila jsem proto nejvyšší vypozorovanou hodnotu (která 

je v obou případech pravděpodobně niţší neţ maximální hodnota). 
109

 Pokud by byly v roce 2003 známy maximálně dosaţitelné body ve finálové štafetě, je moţné, ţe body 

za hravé disciplíny by se ještě více přiblíţily bodům za část vědomostní (případně by je i lehce převýšily). 
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to především z následujících důvodů: menší počet otázek ve vědomostní části, vyšší 

bodové ohodnocení soutěţe doprovodů (aţ deset bodů), vyšší ohodnocení lanové dráhy, 

v roce 2012 navíc deset moţných bodů za laserové bludiště. 

 Navzdory jednoznačnému ústupu vědomostních disciplín nebylo doposud 

řečeno, nakolik mají tyto vědomostní disciplíny skutečný potenciál vzdělávat. Otázky 

kladené v soutěţi pokrývají širokou škálu oborů. Z tzv. školních znalostí se soutěţ 

nejčastěji zaměřuje na otázky ze zeměpisu, historie a přírodopisu, v rámci tzv. 

kaţdodenních znalostí jsou běţné zejména dotazy týkající se sportu, hudby nebo 

kultury. Bez ohledu na povahu kladených otázek jsem nicméně vypozorovala některé 

moţné cesty k posílení vzdělávací funkce realizované ve sledovaném pořadu: propojení 

více oblastí při kladení otázek
110

, kladení otázek v širokých souvislostech
111

, zpřesnění 

odpovědi (po správném zodpovězení otázky moderátor doplní další podrobnosti a 

souvislosti). Naopak proti vzdělávacímu efektu působili následující činitelé: kladení 

otázek ve velmi rychlém tempu, moţnost odpovídat před dočtením otázky (celé znění 

otázky tak ani nezaznělo). 

Po ukončení všech disciplín následuje vyhodnocení soutěže a určení vítězného 

týmu. Burton a Jirák (2001:183) v této souvislosti zmiňují moţné dílčí zápletky, „kdy se 

má soutěţící rozhodnout, jestli si odnese výhru domů nebo se zúčastní dalšího 

pokračování, jestli si nechá vyplatit jistou sumu nebo připsat body apod.“ Tento prvek 

byl v různé míře přítomen také v Bludišti. V prvních dvou letech v podobě moţnosti 

hrát vabank o všechny jiţ dosaţené ceny a získat tak cen více, v letech 2000 a 2003 

v podobě moţnosti nechat si dosaţené body do příštího dílu a pokusit se získat ceny 

vyšší kategorie. Od roku 2006 jiţ tento prvek přítomen není. Na konci soutěţící buď 

získají ceny nebo odchází s prázdnou (varianta, kdy soutěţící nevyhráli nic však byla 

moţná ve všech sledovaných letech). 

 

Ikonografie žánru    

 U skutečně stabilizovaných ţánrů, mezi které řadí Burton a Jirák (2001:164) také 

televizní soutěţe, „má publikum představu i o řadě charakteristických prvků 

                                                 
110

 Například: Na vlajce Libanonu je jehličnatý strom z čeledi borovcovitých - Autor opery Libuše a 

výtvarník Zdeněk, tvůrce Křemílka a Vochomůrky, mají stejné příjmení. Jaké? - Jedna římská bohyně a 

planeta sluneční soustavy se jmenují stejně. Jak? Pokud zná soutěţící jednu z těchto oblastí, můţe si 

snáze zapamatovat i znalost z oblasti druhé. 
111

 Například: Sněhové vločky jsou malé ledové krystalky, ţádné dvě nejsou stejné, nicméně základem 

jejich tvaru je vţdy stejný úhelník. Víte, kolik má stran?.  
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(identifikačních znaků), jeţ jsou pro příslušný ţánr příznačné.“ Jsou to takové prvky, 

které divák rozpozná okamţitě a zařadí podle nich pořad do příslušného ţánru. Pro 

televizní soutěţe uvádí například „znázornění bodového ohodnocení, znázornění otázek 

či úkolů apod“ (tamtéţ). 

To platí i pro soutěţ Bludiště, kde jsou bodové stavy i pokládané otázky 

znázorňovány jak na televizní obrazovce, tak od roku 2006 také na velkoplošné 

obrazovce ve studiu.  

Dalším takovým charakteristickým prvkem by mohly být i ceny (výhry) a jejich 

zobrazování v průběhu soutěţe. Zpočátku se soutěţilo o nejrůznější věcné ceny, od 

maličkostí (plyšová zvířátka) přes různé sportovní náčiní (míče, stany, spacáky, rakety) 

aţ po ceny poměrně vysoké hodnoty, jako mobilní telefony, jízdní kola apod. 

V posledních letech jsou cenou pro soutěţící poukázky k nákupu zboţí. Ceny jsou od 

roku 2000 odstupňovány dle dosaţených bodů na ceny zlatého, stříbrného a bronzového 

bludišťáka (s moţností převádět dosaţené body do dalšího dílu v letech 2000 a 2003). 

I zobrazování a prezentace cen se proměnily. V počátku soutěţe byly ceny 

v úvodu představeny a zabírány detailním pohledem kamery, postupně byly ukazovány 

jen v části, kdy se o ně konkrétně jednalo, od roku 2003 přestaly být fyzicky předávány 

a v posledních letech se jiţ nezmiňují vůbec, hovoří se pouze o cenách zlatého, 

stříbrného a bronzového bludišťáka, jehoţ maketu soutěţící v závěru dostávají, přičemţ 

není ani uvedeno, co ve skutečnosti soutěţící vyhrávají. „Je to pro nás jednodušší. 

Divácky to je bohuţel méně zřetelné, ale je hrozně sloţité to zboţí natahat, naaranţovat, 

natočit a stejně to ukáţete tři díly za sebou a pak uţ to nikoho zase nezajímá.“
112

 říká 

k současné podobě výher dramaturg pořadu. 

 

Prostředí a zpracování 

 Stejně jako řada dalších soutěţních pořadů je i Bludiště natáčeno ve studiu. 

Podle dramaturga pořadu byla postupně vystřídána tři studia a tedy prostředí, která 

ovlivňovala i celkovou podobu a atmosféru soutěţe. Zatímco v úvodních letech 

vědomostní soutěţe bylo studio spíše menší a atmosféra komornější, v následujících 

letech se prostor postupně zvětšoval. Měnily se také dekorace. V prvních dvou letech 

byly omezeny na soutěţní a moderátorské stolečky, v letech 2000 a 2003 studiu 

dominovala velká plocha s doplňovačkou a otáčivými písmeny. Od roku 2006 má studio  
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 Z rozhovoru s Jaromírem Vrlíkem, viz Příloha č. 4 
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v podstatě dnešní podobu s velkým mnoţstvím dekorací, velkoplošnou obrazovkou pro 

soutěţící apod. 

Autoři soutěţe vyuţívají celou řadu prostředků ke zvýšení atraktivity soutěţe pro 

televizní diváky. Postupem času narůstal význam hudebního doprovodu, typickým 

prvkem jsou dotočené komentáře moderátora k akčním disciplínám, kdy televizní divák 

většinou neslyší moderátorův bezprostřední komentář, ale to, jak soutěţ komentuje 

zpětně.
113

 V roce 2000 se kaţdý díl nesl v duchu nějakého tématu, v roce 2003 byly pro 

zdlouhavé akční disciplíny pouţity také zrychlené záběry. Celkově lze vysledovat stále 

větší snahu o rychlost a dynamičnost soutěţe. Té je dosahováno jiţ zmiňovanou 

povahou moderátora, jeho neustálým pohybem po studiu, ale také formou nástupu 

soutěţících do studia, kteří na svá místa přibíhají, tempem kladení vědomostních otázek, 

častějšími střihy, detaily moderátora apod. Vše je ve velkém kontrastu s původní 

statickou a klidnou podobou soutěţe z prvních dvou let, pro kterou byly typické 

především dlouhé záběry do studia při odpovídání vědomostních otázek. 

 Kontakt s televizním divákem posiluje také divácká soutěţ, která se stala stabilní 

součástí pořadu od roku 2003. Jejím zařazením se výrazně zvýšil podíl času, který je 

v rámci pořadu věnovaný kontaktu moderátora s televizními diváky. Podíl úseků 3 a 5 

(„Divácká soutěţ“ a „Jiný kontakt moderátora s televizními diváky“) narostl z 1,4% 

v roce 1998 na 5 - 7% v letech 2003 – 2012.
114

 

  

Témata 

Jedná se o „ideje, které procházejí celým sdělením a jeţ jsou z něj patrné“ 

(Burton, Jirák, 2001:167). Souvisí také s hodnotami, „jeţ texty nabízejí či jeţ se do textu 

promítají“ (tamtéţ). Konkrétně v oblasti televizních soutěţí mohou být těmito 

hodnotami například „sdělení, ţe soutěţit je správné, ţe být lepší je správné a ţe dostat 

za vlastní výkon peníze či věcnou odměnu je také správné“ (Burton, Jirák 2001:183). 

 Co je tedy těmi hodnotami, které soutěţ Bludiště dětem zprostředkovává? Tím, 

ţe samotné ceny byly v pozdějších letech odsunuty do pozadí (myšleno z pohledu 

televizních diváků), je na rozdíl od let předchozích zdůrazněno samotné soutěţení, tedy 

hra. Určitým sdělením je i samotný poměr hravých a vědomostních disciplín. Pokud je 

větší důraz kladen na vědomosti, pak pořad říká, ţe vyhrává (a tedy lepší je) ten, kdo 

toho víc zná. Pokud je soutěţ postavena spíše na hravých disciplínách, pak je lepší ten, 
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 To umoţňuje připravit zajímavější a vtipnější komentář k jinak poměrně zdlouhavým disciplínám. 
114

 Je zajímavé, ţe se jedná o úsek, jehoţ délku celkové zrychlení soutěţe v roce 2012 neovlivnilo. 
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kdo je silnější, zručnější nebo rychlejší. Pokud je hravým disciplínám věnován velký 

prostor, ale nakonec jsou body přidělovány za znalosti, soutěţ říká, ţe hrát si je důleţité, 

ale důleţitější je mít znalosti. Pokud se ale bodové ohodnocení přesune ve větší míře na 

hravé disciplíny, jsou znalosti odsunuty do pozadí. S tím souvisí i skutečnost, ţe vítězný 

tým můţe v současné podobě soutěţe po prokázání výborných znalostí a schopností 

nakonec odejít s prázdnou. O tom, zda si odnese ceny rozhoduje hravý balancovník. 

Díky dobrým znalostem jsou tedy soutěţící vítězi (těmi nejlepšími), ale za dobrý výkon 

v hravé disciplíně berou ceny. 

 Díky společné účasti všech soutěţících na všech disciplínách je zdůrazňována 

také důleţitost spolupráce a týmový duch. 

 

Shrnutí  

 Všechna výše uvedená zjištění potvrzují výraznou proměnu soutěţe Bludiště za 

sledované období, která byla předmětem první výzkumné otázky. Proměna soutěţe 

v její dnešní podobu byla postupná, ale nikoliv plynulá. Největší změna nastala mezi 

lety 1998 a 2000 a pak také mezi lety 2003 a 2006, kdy jiţ soutěţ dostala dnešní 

modernější podobu. Rokem, který se určitým způsobem vymykal tomuto postupnému 

trendu byl rok 2003, na kterém je patrná snaha o velkou akčnost soutěţe.
115

 Soutěţ se 

proměnila ve všech sledovaných oblastech, jednou ze zásadních (a doposud 

nezmíněných) změn byla také stále větší provázanost jednotlivých soutěţních kol, která 

byla završena v roce 2006. Dramaturg soutěţe ji v tomto ohledu přirovnává k soutěţi 

Klíče od Pevnosti Boyard
116

, kdy se soutěţící „díky určitým relikviím dostávají do 

finálové fáze, kdy musí uhodnout tajenku. A kolik  disciplín se jim povedlo splnit a 

kolika bodů dosáhli, tak tolik mají indicií, tím je to pro ně v závěru snazší.“
117

  Soutěţ si 

podle něj vybudovala vývoj od začátku do konce. 
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To nespočívá pouze ve velkém mnoţství hravých disciplín, ale rovněţ ve větším zapojení publika 

(nesedělo v klasickém hledišti, ale stálo za zábradlím kolem hrací plochy) nebo v přesunutí týmu na 

zavěšené houpačky, kde k nim moderátor chodil s otázkami a také v pouţití zrychlených záběrů u 

hravých disciplín apod. 
116

 Francouzská herní show Fort Boyard (v České republice uvedená pod názvem Klíče od Pevnosti 

Boyard a populární především v 90. letech minulého století) se vysílá jiţ 22 let. Jejím autorem je Jacques 

Antoine a natáčí se ve skutečném stejnojmenném objektu, kde o otevření trezoru s pokladem usiluje 

šestičlenný tým kamarádů. Tento formát převzala řada zemí, mezi nimi např. Velká Británie nebo 

Slovensko. (PETERA, Martin. Legenda Klíče od Pevnosti Boyard stále ţije, ve Francii uţ 22. rokem. 

RADIOTV [online]. 15.7.2011 [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: http://www.radiotv.cz/p_tv/legenda-

%E2%80%9Eklice-od-pevnosti-boyard-stale-zije-ve-francii-uz-22-rokem/). 
117

 Z rozhovoru s Jaromírem Vrlíkem, viz Příloha č. 4 
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 S výraznou proměnou souvisí také identifikace prvků, které si soutěţ zachovala 

od svého vzniku aţ po dnešní podobu. V této souvislosti je zajímavé zejména propojení 

názvu soutěţe s jejím obsahem. Soutěţ dostala jméno podle počítačové hry v prvních 

dvou letech, v roce 2000 zahrnovala reálné bludiště ve studiu, od té doby (aţ do roku 

2012) však v soutěţi ţádné bludiště nefigurovalo (vyjma úvodní a závěrečné znělky). 

Následujícím způsobem to komentuje dramaturg soutěţe: „…pod tím názvem se dá 

hodně schovat (…) Od letošního roku tam máme laser, tak ho pouţíváme jako laserové 

bludiště, (…) ale jinak uţ ty soutěţe neměly s bludištěm vůbec nic společného. Ale to 

jméno si vytvořilo  značku, (…) a protoţe se tím nesvazujeme, snaţíme se vymýšlet to, co 

by děcka mohlo bavit. Kdyţ nazvete soutěţ AZ-kvízem a máte v názvu ten kvíz, tak uţ 

vám to nedovoluje s tím moc udělat. Prostě je to znalostní soutěţ. Kdeţto pod to 

Bludiště se dá opravdu schovat cokoliv, a tím pádem je to pestřejší.“118
 

Odpovědi na další dvě výzkumné otázky, týkající se poměru vědomostní a hravé 

sloţky a hodnot, které soutěţ dětem, které ji sledují, předává, jsou do jisté míry 

propojeny. Zřetelný nárůst významu hravých disciplín (z hlediska časového i bodového) 

odsouvá znalosti soutěţících do pozadí a důraz je tak kladen především na rychlost, sílu 

či zručnost.   

 

5.2 Zhodnocení dětských soutěží České televize 

Po analýze konkrétního pořadu se v této kapitole pokusím zhodnotit dětské 

soutěţe České televize jako celek. Nejprve z pohledu jejich mnoţství a poté na základě 

dalších charakteristik, přičemţ budu opět vycházet z klíčových ţánrových prvků. U 

některých soutěţí (zejména z devadesátých let) nebyl v archivech České televize 

dochován ţádný záznam, proto nebylo moţné dohledat všechny poţadované informace. 

To poněkud sniţuje validitu předkládaných závěrů, nicméně i s vědomím tohoto 

omezení povaţuji za přínosné následující zhodnocení provést. 

5.2.1 Kvantitativní zhodnocení dětských soutěží 

Za sledované období (tj. 1992 – 2010) bylo Českou televizí vysíláno celkem 25 

soutěţních pořadů pro děti. Jejich přehled s daty vysílání obsahuje Příloha č. 1. Kromě 

soutěţí odpovídajících definicím uvedeným v kapitole 2.5, jsou v tomto počtu zahrnuty 

také dva pořady, ve kterých se přímo na televizních obrazovkách nesoutěţí, ale jde spíše 
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o prezentaci výsledků soutěţe, která jiţ proběhla. Jedná se o vyhlášení ankety Zlatý 

oříšek a cyklus Děti točí hrdiny. 

Podíváme-li se na počty soutěţí vysílaných v jednotlivých letech (Tabulka č. 9), 

je při pohledu na jejich celkové mnoţství zřejmé, ţe nejpříznivější dobou byly pro 

dětské soutěţe roky 1998 a 1999. Naopak nejméně soutěţí po děti se vysílalo v letech 

1994 – 1995, v roce 2001 a pak v letech 2006 – 2007. (Přehled konkrétních soutěţí 

vysílaných v jednotlivých letech je součástí Přílohy č. 8). Je ovšem potřeba říci, ţe činit 

závěry na základě pouhého počtu soutěţí v daném roce by bylo velmi zavádějící. Tyto 

počty totiţ zahrnují jak soutěţe, které se vysílaly s týdenní periodicitou po celý rok 

(HIP HAP HOP, Bludiště apod.), tak například soutěţe, které měly 4 díly ročně (Dětská 

tutovka), stejně jako soutěţe, které proběhly jen jednou do roka (Soutěţ v rock and 

rollu).
119

 Proto jsou v dalších dvou řádcích uvedeny nejprve soutěţe, které měly 

v daném roce více neţ jedno pokračování (zde pojmenovány jako seriálové) a poté 

soutěţe s týdenní nebo čtrnáctidenní periodicitou, které se v daném roce vysílaly 

alespoň 3 měsíce (pod souhrnným pojmenováním frekventované). 

 

Tabulka č. 9: Mnoţství soutěţí v jednotlivých letech (1992 – 2010) 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Vše 7 5 4 4 5 7 8 8 6 4 

Seriálové 6 5 4 4 3 6 7 6 5 3 

Frekventované 2 2 2 2 2 4 5 5 3 3 

                      

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   

Vše 5 5 5 5 4 4 6 5 6   

Seriálové 4 4 4 4 3 3 5 4 4   

Frekventované 4 4 4 4 3 3 5 4 4   

 

Platnost výše uvedeného potvrzují zejména údaje ve třetím řádku tabulky. 

Prvních pět let byl počet dlouhodobě vysílaných soutěţí velmi nízký. V letech 1997 – 

1999 narostl, pak opět poklesl, ale od roku 2002 byl na poměrně stabilní úrovni, 

přičemţ se jiţ nedostal na úroveň let 1992 – 1996 a za zmínku zde stojí zejména rok 

2008 s 5 stabilně vysílanými soutěţemi. 

Zajímavé je rozdělení soutěţí z pohledu jejich původu. Vyjádříme-li počet 

soutěţí vytvořených jednotlivými studii jako podíl na jejich celkovém mnoţství, 
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zjistíme, ţe více neţ polovina soutěţí (52%) vzniká v TS Brno. Následuje Praha s 32% 

a Ostrava s 16% soutěţí. Ani v tomto případě nemohou uvedená čísla plně vyjádřit 

aktivitu jednotlivých studií, neboť soutěţe se vysílaly po různě dlouhou dobu, a tak 

například dvě soutěţe ostravského studia byly zároveň nejdéle vysílanými soutěţemi 

vůbec.
120

 

5.2.2 Kvalitativní zhodnocení dětských soutěží 

V této části pouţiju ke zhodnocení soutěţí opět schéma klíčových ţánrových 

prvků (Burton, Jirák 2001:162-168). Jak jiţ bylo uvedeno, ne všechny zkoumané 

charakteristiky bylo moţné analyzovat na všech pořadech. Proto je v poznámce u kaţdé 

z nich uvedeno, k jak velkému vzorku se vztahuje. Na tomto místě opět odkazuji 

k Příloze č. 3, která obsahuje stručnou charakteristiku všech zkoumaných soutěţí a 

zejména k tabulce v Příloze č. 9 přehledně zachycující všechny jejich sledované 

charakteristiky. 

 

Protagonisté a vedlejší postavy 

 Hlavní postavy, tedy soutěţící, je moţné hodnotit z hlediska jejich věkového 

zařazení, jejich počtu a formy účasti (samostatně nebo v týmech) a konečně také z 

pohledu zastoupení chlapců a dívek v jednotlivých soutěţích. Tyto charakteristiky 

zachycují Grafy č. 3 a 4. 

 

 

 

                                                                                                                                               
119

 Specifickým rokem je v tomto přehledu především rok 1992, kdy na počátku roku dobíhaly soutěţe 

z roku 1991, jednalo se však jen o jeden či dva díly (Terč, Správné slovo). 
120

 Jedná se o pořady Medúza (od roku 1992 po současnost) a Bludiště (od roku 1997 po současnost). 
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 Z hlediska věku soutěţících
121

 je patrná koncentrace na soutěţe pro děti 

základních škol (celkem 11 soutěţních pořadů), pro studenty středních škol byly určeny 

jen 3 soutěţe.
122

 Soutěţe s dětmi ZŠ byly zastoupeny po všechny sledované roky, na 

středoškoláky se ČT zaměřila spíše v 90. letech (vyjma roky 1992 a 1996) a vrátila se 

k nim aţ v roce 2008 se soutěţí Za školu.  

 Co se týče počtu účastníků a jejich případného soutěţení v týmech či 

samostatně
123

, potkali se v osmi soutěţích jednotlivci a v 11 týmy (čítající nejčastěji 

dvojice, ale i trojice a čtyřčlenné týmy). Některé soutěţe poţadují v rámci jednotlivých 

týmů zastoupení chlapců i dívek (HIP HAP HOP nebo Za školu), někde je sloţení týmů 

ponecháno na rozhodnutí soutěţících (Bludiště, Baťoh, Hra na zelenou). 

 Zaměříme-li se na moderátory jednotlivých soutěţí
124

, prováděl 13 soutěţemi 

jeden moderátor a osm soutěţí uváděla moderátorská dvojice. U déletrvajících soutěţí 

se osoby moderátorů měnily (Medúza, Bludiště, ale i AZ-kvíz junior a Věříš si?), někteří 

moderátoři se objevili ve více soutěţích (Aleš Zbořil, Marta Ondráčková nebo Eva 

Brettschneiderová). Obecně lze říci, ţe dětské soutěţe ve srovnání se soutěţemi pro 

široké publikum, moderují převáţně spíše moderátoři mladší a tedy dětem, jako 

soutěţícím, bliţší. 

 Přítomnost či absenci publika jsem mohla hodnotit pouze u 13 soutěţí, z nichţ v 

osmi případech bylo publikum přítomno, a to většinou ve studiu, v jednom případě také 

v exteriérech (Za školu). U soutěţe AZ-kvíz junior bylo publikum suplováno pouhým 

potleskem. 

 Kromě uvedených protagonistů zahrnovala tato různorodá skupina pořadů celou 

řadu dalších postav. Mohlo se jednat o porotu (Holky a kluci z jedné lavice, Písnička 

pro Oázu), slavné osobnosti (poradci v soutěţi Děti v Kufru nebo hosté v Dětské 

tutovce) nebo například odborníky vyjadřující se k tématu soutěţe (především Hra na 

zelenou nebo Případy detektiva Packala).  

 

Zápletky a situace 

 Odlišnost jednotlivých popisovaných soutěţí ustupuje do pozadí, pokud se 

podíváme na jejich základní průběh. V tomto ohledu jsou téměř všechny soutěţe stejné 
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 Údaje o věku soutěţících, případně alespoň určení, zda jde o soutěţ pro základní či střední školy, se 

podařilo zjistit u 19 pořadů. 
122

 Pro SŚ bylo v prvních dvou letech vysílání určeno také Bludiště, zde jsem však tuto soutěţ zařadila 

mezi soutěţe určené pro ZŠ, neboť s tímto zaměřením se vysílá jiţ více neţ 13 let. 
123

 Tyto údaje jsem získala pro 23 soutěţí. 
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a dodrţují jiţ výše uvedenou strukturu, kdy spolu soutěţící po krátkém představení 

soupeří ve stanovených disciplínách a na základě předem známých pravidel jsou pak 

někteří z nich označeni za vítěze.
125

 Obsah jednotlivých fází se však soutěţ od soutěţe 

liší. 

 Jednou z moţných oblastí zkoumání je zde poměr vědomostních, hravých a 

kombinovaných soutěţí. Ze soutěţí, které bylo moţno porovnávat
126

, jich bylo 6 čistě 

vědomostních, čtyři hravé a dvě jsem nezahrnula ani do jedné z kategorií, neboť se 

jednalo spíše o soutěţe talentové (Písnička pro Oázu a Soutěţ v rock and rollu). 

Nejběţnějším typem byly ve sledovaném období soutěţe kombinované, kterých bylo 

vysíláno devět. Zajímavá je také skutečnost, ţe aţ do roku 2006 byly ve vysílání vţdy 

přítomny všechny tři uvedené typy, kdeţto od roku 2007 je ve vysílání jednoznačná 

převaha soutěţí kombinovaných. Čistě vědomostní soutěţ tak Česká televize uvedla 

naposledy v roce 2006. Podíl jednotlivých typů na celkovém počtu vysílaných soutěţí 

v jednotlivých letech ukazuje Graf č. 5. 

 

 

 Při snaze odpovědět na otázku, zda dětské soutěţe vzdělávají, je vhodné zmínit 

výrazně vzdělávací charakter některých těchto pořadů. Soutěţe Hra na zelenou nebo 

Baťoh například věnují velkou část pořadu informování o některých tématech (v případě 

Baťohu je to cestovatelské okénko docenta Bičíka, Hra na zelenou se zase v kaţdé 

epizodě věnuje konkrétnímu problému z oblasti ekologie). Naproti tomu ale stojí 

                                                                                                                                               
124

 Osobu či osoby moderátora jsem zjistila u 21 soutěţí. 
125

 Ponechávám nyní stranou soutěţe Děti točí hrdiny a Zlatý oříšek, kdy samotné soutěţení probíhá 

mimo televizní obrazovku, na níţ jsou následně jiţ jen prezentovány jejich výsledky. 
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soutěţe jako Dětská tutovka, které jsou zaloţeny především na štěstí a soutěţící zde 

neprokazují ani své vlastnosti ani jiné schopnosti. 

 

Ikonografie ţánru 

 Na tomto místě se zmíním především o problematice výher v jednotlivých 

soutěţích.
127

 Typy výher v soutěţích jsou natolik rozmanité, ţe se budu věnovat pouze 

těm, které nějakým způsobem vybočují, a zaměřím se také na porovnání soutěţí 

z pohledu hodnoty výher. 

 Jedním velkým rozdílem při porovnání dětských soutěţí a soutěţí pro široké 

publikum je téměř úplná absence peněţitých výher v dětských soutěţích. Jedinou 

výjimkou je soutěţ HIP HAP HOP, kde soutěţící získávali vkladní kníţky
128

, a do jisté 

míry také soutěţ Bludiště, kde jsou výhrami poukázky k nákupu zboţí.
129

 Jinak se ceny 

pohybují od těch spíše jen symbolických (knihy, sladkosti) aţ po ceny s vysokou 

hodnotou. Ve třech případech byly hlavní cenou zájezdy (Baťoh, Dětská tutovka a 

Hledání pokladu), v jednom případě zahraniční stipendium pro celý vítězný tým (Za 

školu).  

 

Prostředí a zpracování 

 Co se týče prostředí
130

, 13 soutěţí se odehrávalo ve studiu a 6 v exteriérech. 

V exteriérech byly přitom situovány dvě soutěţe hravé (Hledání pokladu a 

www.eXtravyzva.cz) a 4 kombinované (Za školu, Hra na zelenou, Případy detektiva 

Packala a Kasematy). Nelze přitom říci, ţe by přesunutí soutěţí mimo studio bylo 

jevem posledních let (tuto tradici začalo jiţ v roce 1997 brněnské studio se soutěţí 

Hledání pokladu, která se odehrávala na hradě Svojanov) nebo ţe by se soutěţe 

v posledních letech tímto směrem více orientovaly. Spíše je moţné říci, ţe počínaje 

                                                                                                                                               
126

 Tuto charakteristiku vztahuji k 21 soutěţním pořadům. U dvou soutěţí nebyl jejich typ věrohodným 

způsobem zjištěn, soutěţe Děti točí hrdiny a Zlatý oříšek jsem do tohoto srovnání nezařadila (viz Pozn. 

102) 
127

 Informace o výhrách jsem měla k dispozici u 16 soutěţí. 
128

 Ani zde ovšem peníze nebyly předávány přímo v hotovosti, ale formou vkladní kníţky, do jisté míry 

tedy alespoň podporovaly spořivost. 
129

 Opět nejsou předávány peníze „pro ně samé“, ale formou poukázek, které slouţí k nákupu určitého 

typu zboţí. 
130

 U charakteristiky prostředí se podařilo získat informace pro 21 soutěţí, soutěţe Děti točí hrdiny a Zlatý 

oříšek budou z popisu opět vynechány, neboť televize v jejich případě není prostředím, ve kterém se 

soutěţí. Celkově se tedy v této otázce zabývám 19 soutěţemi. 
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rokem 1997 se soutěţ natáčená v exteriérech stala tradiční součástí nabídky soutěţních 

pořadů.
131

 

  

Témata 

 To, co bylo řečeno u soutěţe Bludiště, můţeme částečně aplikovat také na 

ostatní soutěţe. Tam, kde jsou ceny spíše symbolické, je zdůrazňována hodnota 

samotného soutěţení. Tam, kde se hraje o hodnotné ceny, je implicitně řečeno, ţe je 

správné být odměněn za dobrý výkon. Vědomostní soutěţe staví do popředí znalosti, 

hravé soutěţe spíše jiné schopnosti a dovednosti a kombinované soutěţe zdůrazňují 

všestrannost. Zvláštní kategorií jsou soutěţe zaloţené na prvku štěstí, které odsouvají do 

pozadí vše výše uvedené. Soutěţe týmů kladou důraz na kooperaci, soutěţe jednotlivců 

předávají sdělení, ţe se kaţdý musí spoléhat sám na sebe. 

 

Shrnutí 

 Vzhledem k rozmanitosti sledovaných soutěţních pořadů, jakoţ i vzhledem 

k neúplnosti informací, nebylo jednoduché nalézt společné rysy v rámci tohoto ţánru 

(snad kromě základní struktury, která je pro všechny soutěţe víceméně shodná). Za 

nejdůleţitější zjištění nicméně povaţuji jednoznačný přesun k soutěţím kombinovaného 

typu s naprostou absencí vědomostních soutěţí od roku 2007, dále převaţující 

koncentraci soutěţí na děti základních škol a konečně specifickou podobu cen (výher) 

v porovnání se soutěţemi pro dospělé publikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131

 Kromě let 2000 a 2001. 
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5.3 Výzkum publika televizních soutěží 

V této kapitole doplním předcházející výzkumnou část ještě pohledem cílové 

skupiny a budu se snaţit nalézt odpověď na to, zda Českou televizí vysílané televizní 

soutěţe odpovídají poţadavkům a nárokům dnešních dětí. I v této části se detailněji 

zaměřím na soutěţ Bludiště. Východiskem mi budou výsledky mého výzkumu 

realizovaného formou dotazníku mezi ţáky základních škol a víceletých gymnázií, 

jakoţ i oficiální údaje o sledovanosti soutěţe Bludiště. 

5.3.1 Metodologická východiska 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je vztah dětí k ţánru televizních soutěţí, jaké 

jsou jejich preference v rámci daného ţánru a jak hodnotí jednu konkrétní soutěţ, 

analyzovaný pořad Bludiště. Tento cíl byl konkretizován pomocí hypotéz, přičemţ 

hypotéza „je podmíněný výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými“ a je moţné 

ji výzkumem ověřovat (Trampota 2010:23). 

Na počátku výzkumu jsem si stanovila následující hypotézy: 

1. Televizní soutěže budou všemi věkovými kategoriemi označeny jako 

oblíbený žánr. 

2. Dětské soutěže České televize se neobjeví na prvních pěti místech 

v oblíbenosti jednotlivých soutěží. 

3. Soutěž Bludiště bude více sledována dětmi třináctiletými než dětmi 

patnáctiletými. 

Výzkum jsem se rozhodla realizovat na populaci dětí, které svým věkem 

odpovídají dětem soutěţícím v pořadu Bludiště. Výběrovým souborem tedy byly děti ve 

věku 13 – 15 let. Při volbě konkrétního vzorku jsem postupovala metodou účelového 

výběru s cílem 

 v největší moţné míře zasáhnout děti určeného věkového rozmezí a 

 zahrnout do výzkumu děti z různě velkých obcí a různých typů škol.  

Z uvedených důvodů jsem nakonec zvolila šest škol, ve kterých jsem vţdy 

oslovila ţáky jedné sedmé, jedné osmé a jedné deváté třídy. Konkrétně se jednalo o dvě 

víceletá gymnázia (Gymnázium Svitavy a Gymnázium Globe Brno) a 4 základní školy 

(ZŠ při Biskupském gymnáziu Bohosudov - Krupka, ZŠ Krnov, ZŠ Studenec a ZŠ 

Třebenice).  

Jako techniku pro sběr informací jsem zvolila dotazník. Disman uvádí, ţe 

„dotazník umoţňuje poměrně snadno získat informace od velkého  počtu jedinců 
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v poměrně krátkém čase a s poměrně nízkým nákladem“ (Disman 2008:141). Jako 

hlavní nevýhodu sběru dat pomocí dotazníku uvádí velmi nízkou návratnost, která z něj 

činí metodu pro seriózní výzkum v zásadě nepouţitelnou (tamtéţ:141–142). Problém 

s návratností byl v tomto případě eliminován tak, ţe dotazníky byly dětem 

distribuovány přes jejich učitele a vyplněny přímo ve vyučování. Výsledkem byla 

návratnost 82,3%, neboť dotazníky vyplnily všechny děti přítomné v konkrétní den ve 

škole. 

Samotný dotazník byl tvořen 17 otázkami, z nichţ 16 bylo uzavřených a jedna  

otevřená (ta poskytovala respondentům prostor k libovolnému vyjádření ohledně 

zkoumaného tématu). První skupina otázek zjišťovala kromě demografických údajů 

(věk, pohlaví, třída ZŠ/gymnázia) také údaje o době sledování televize respondentem, 

druhá se jiţ zaměřovala na otázky testující definované hypotézy. Šlo o dvě otázky 

zjišťující oblibu ţánru televizních soutěţí, tři otázky zkoumající preference v rámci 

tohoto ţánru a sedm otázek spojených přímo se soutěţí Bludiště. Podoba dotazníku je 

obsaţena v Příloze č. 10 

Před rozesláním dotazníků do jednotlivých škol byl ještě proveden předvýzkum 

v ZŠ Čelákovice
132

, z nějţ vyplynula potřeba konečnou podobu dotazníku mírně 

upravit. Původní verze totiţ obsahovala jak otázky týkající se spontánní znalosti 

televizních soutěţí, tak otázky zjišťující znalost a oblibu některých z nich, přičemţ se 

ukázalo, ţe odpovědi na tyto dvě otázky se vzájemně ovlivňují. V konečné podobě 

dotazníku jsem tedy upřednostnila otázky ohledně spontánní znalosti soutěţí. 

Dotazníky byly následně rozeslány do jednotlivých škol a po jejich vyplnění 

zpracovány v programu MS Excel. V následující kapitole přináším zjištěné závěry. 

5.3.2 Prezentace výsledků dotazníkového šetření 

Z 390 rozeslaných bylo navráceno celkem 321 vyplněných dotazníků. Do 

analýzy bylo nakonec zařazeno pouze 308 dotazníků, zbylých 13 bylo nutné vyřadit.
133

  

 

Demografické údaje 

 Pokud jde o věkové sloţení respondentů, podařilo se z velké části pokrýt 

poţadované věkové rozmezí, tedy děti ve věku 13 – 15 let. Kromě toho byla získána 

                                                 
132

 Zde dotazník vyplňovalo 5 dívek a 5 chlapců ze sedmé, osmé a deváté třídy. Celkem tedy 30 dětí. 
133

 Důvodem k vyřazení dotazníků bylo zejména nevyplnění jeho podstatné části, dále záměrně špatně 

uvedené demografické údaje, neuvedené pohlaví apod. Pokud v dotazníku nebyly vyplněny 1 – 2 otázky, 

nebylo to důvodem k jeho vyřazení. 
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data také od skupiny dvanáctiletých a dětí ve věku 16 a 17 let. Vzhledem k relativní 

velikosti skupiny dvanáctiletých byli tito dále sledováni samostatně, zatímco 16letí a 

17letí (pouze pět respondentů) byli přiřazeni k patnáctiletým. 

 Z pohledu poměru mezi chlapci a dívkami vykazoval zvolený vzorek jejich 

téměř rovnoměrné rozloţení s mírnou převahou chlapců (51, 3 resp. 48,7%) Nejsilněji 

byli zastoupeni čtrnáctiletí (33,8%), následovaní třináctiletými a patnáctiletými (31,8 

resp. 24,7%). Detailní demografické údaje o vzorku zachycuje Tabulka č. 10. 

  

Tabulka č. 10: Dotazník – demografické údaje 

  

VĚK 

CELKEM 12 13 14 15 

počet %  počet % počet % počet % počet % 

Dívky 17 5,5% 57 18,5% 44 14,3% 32 10,4% 150 48,7% 

Chlapci 13 4,2% 41 13,3% 60 19,5% 44 14,3% 158 51,3% 

CELKEM 30 9,7% 98 31,8% 104 33,8% 76 24,7% 308 100,0% 

 

Oblíbenost ţánru televizních soutěţí 

Tuto problematiku testovaly dvě otázky. Jedna z nich se tázala na 

nejsledovanější typy pořadů
134

, přičemţ kaţdý respondent mohl označit aţ tři odpovědi 

z nabídky, druhá explicitně zjišťovala vztah respondenta k televizním soutěţím. 

Z nabízených typů pořadů označilo soutěţe (jako jednu ze tří nejsledovanějších 

kategorií) celkem 46 respondentů (tj. 14,9%). Soutěţe tak obsadily páté místo za filmy, 

seriály, sportem, hudbou a zábavnými pořady (talk-show apod.), přičemţ byly 

preferovány spíše dívkami neţ chlapci. Nejlepšího výsledku dosáhly ve skupině 

třináctiletých dívek (22,8% je zařadilo mezi tři nejoblíbenější kategorie), zdaleka 

nejhoršího u patnáctiletých (6,2% pro dívky, 6,8% pro chlapce). Zajímavá je také 

hodnota zaznamenaná u silných diváků
135

, kteří zařadili soutěţe mezi 3 nejoblíbenější 

kategorie ve 23% případů. 

                                                 
134

 Nabízené moţnosti se sice snaţily pokrýt maximum dostupných televizních ţánrů, cílem této otázky 

bylo nicméně pouze zjistit oblíbenost soutěţí, proto nebyl výčet úplný a některé typy pořadů, např. 

publicistika, nebyly do výčtu zahrnuty, protoţe by jim děti nemusely rozumět. 
135

 Do skupiny silných diváků jsem pro účely této analýzy zařadila respondenty, kteří v prvních dvou 

otázkách prověřujících délku sledování televize ve všední dny a o víkendu označili odpovědi: v obou 

případech 5 a více hodin, v obou případech 3 – 5 hodin, v obou případech 2 – 3 hodiny, všechny 

kombinace těchto tří hodnot a navíc také respondenty, kteří volili kombinaci hodnot 5 a více hodin ve 

všední dny a 1 – 2 hodiny přes víkend nebo 3 – 5 hodin ve všední dny a 1 – 2 hodiny přes víkend. Hranicí 

byl celkový průměrný čas 17,5 hodiny. 
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U druhé otázky bylo zjištěno, ţe 15,9% respondentů má soutěţe rádo, 66,6% je 

v televizi sleduje občas a 17,5% soutěţe vůbec nesleduje. Nejraději měli soutěţe 

třináctiletí chlapci (26,8%), patnáctiletí chlapci naopak v 38,6% případů označili, ţe 

soutěţe nesledují. Větší podíl příznivců soutěţí je i mezi silnými diváky (23%), ze 

kterých navíc pouze 5,6% uvádí, ţe soutěţe nesleduje vůbec. (To souvisí s větším 

mnoţstvím času stráveného u televize celkově). 

 

 

Preference konkrétních soutěţí 

Tato oblast byla testována třemi otázkami. Zjišťovala jsem spontánní znalost 

soutěţí, soutěţe sledované respondenty pravidelně a také nejoblíbenější soutěţe. 

 Na otázku, které televizní soutěţe znají (mohlo být uvedeno libovolné mnoţství 

soutěţí) bylo respondenty uvedeno celkem 64 konkrétních pořadů.
136

 Tento dlouhý 

výčet zahrnuje kromě tradičních televizních soutěţí (AZ-kvíz, Bludiště, Za školu, Věříš 

si?), také velké mnoţství domácích i zahraničních reality show (Hlas Československa, 

Superstar, Prostřeno, Faktor strachu, Amazing Race, Drtivá poráţka), pořady, které 

jsou spíše anketami neţ soutěţemi (Týtý, Slavík) a také celou řadu pořadů, které 

soutěţemi vůbec nejsou (Zázraky přírody, Nikdo není dokonalý, Partička apod.) 

Následující graf (Graf č. 6) zachycuje nejčastěji uváděné „soutěţe“. 

 

                                                 
136

 A kromě toho také dalších pět kategorií, které neoznačovaly konkrétní pořad – byly to soutěţe 

sportovní, pěvecké, soutěţe na německých stanicích, fotbal a hokej. 
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 Mezi 20 nejčastěji uváděnými soutěţemi jsou tři dětské soutěţe České televize 

(Bludiště, Věříš si?, Za školu), tři soutěţe ČT pro široké publikum (AZ-kvíz, Taxík, 

Hodina pravdy) a také řada soutěţních pořadů (většinou typu reality show) komerčních 

televizních stanic. Dominantní pozice soutěţe Bludiště neodpovídá dle mého názoru 

jejímu skutečnému postavení, neboť lze předpokládat, ţe zaměření dotazníku právě na 

tuto soutěţ ovlivnilo frekvenci této odpovědi ve výčtu soutěţí. 

 Co se týče soutěţí sledovaných pravidelně, nejvíce respondentů neuvedlo 

ţádnou ze soutěţí (55,5%). V ostatních případech byly nejčastěji jmenovány soutěţe 

Hlas Československa (31x), Faktor strachu (23x), Kdo přeţije, Pevnost Boyard (obě 

19x) a Prostřeno (16x). Bludiště bylo s pouhými osmi pravidelnými diváky na osmé 

pozici (2,6% respondentů). 

 Poslední otázka zjišťovala nejoblíbenější soutěţ respondentů. Na prvních pěti 

místech se objevily téměř stejné soutěţe jako u předchozí otázky, a to v pořadí Faktor 

strachu, Kdo přeţije, Hlas Československa, Pevnost Boyard a Drtivá poráţka. Bludiště 

následovalo hned na šesté pozici s deseti respondenty. Nejčastěji však tato otázka 

zůstala opět nevyplněná (165 respondentů, tj. 53,6%). 
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Hodnocení Bludiště  

 V souboru sedmi otázek byl zjišťován postoj respondentů k soutěţi Bludiště. 

Otázky se soustředily především na informace o znalosti soutěţe a její oblíbenosti, dále 

na zjištění informací týkajících se účasti v soutěţi a konečně na jednotlivé silné a slabé 

stránky pořadu.  

 95,8% dotazovaných uvedenou soutěţ znalo, pouze 13 jich uvedlo, ţe o ní nikdy 

neslyšelo.  

 V otázce frekvence sledování soutěţe Bludiště odpovědělo pouhých 5 

respondentů, ţe soutěţ sleduje pravidelně, přičemţ tři z nich byli silnými diváky dle 

vymezení výše.
137

 Největší podíl respondentů (43,7%) sledovalo soutěţ výjimečně, 

téměř stejné mnoţství občas nebo nikdy (27,5 resp. 26,8%). V otázce sledovanosti byly 

velké rozdíly mezi dívkami a chlapci, jakoţ i v rámci jednotlivých věkových skupin. 

Dívky se přiklonily spíše k odpovědím občas a výjimečně, chlapci častěji označili 

moţnosti výjimečně a nikdy. Výskyt odpovědi nikdy rostl také s přibývajícím věkem 

respondentů, odpovídajícím způsobem pak klesala četnost odpovědi občas. Graf č. 7 

ukazuje na rozdíl v odpovědích mezi chlapci a dívkami celkově a pro ilustraci také 

odpovědi dvou nejrozdílnějších skupin - třináctiletých dívek a patnáctiletých chlapců.
138

  

 

 

 

                                                 
137

 Je zde rozdíl v porovnání s otázkou č. 5, kde soutěţ Bludiště uvedlo jako pravidelně sledovanou 8 

respondentů (tedy o tři více). Někteří totiţ nejprve odpověděli, ţe soutěţ sledují pravidelně, ale při otázce, 

zda ji sledují pravidelně – občas – výjimečně – nikdy, se přiklonili spíše k odpovědi občas. 
138

 Nepříliš překvapivé je také srovnání této charakteristiky u respondentů, kteří v otázce č. 3 uvedli, ţe 

mají soutěţe rádi. 44% z nich sleduje Bludiště občas, 40% výjimečně. Jen 8% uvedlo, ţe soutěţ nesleduje 

nikdy (srovnej s téměř 27% u všech respondentů). 
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 V této otázce byly značné rozdíly také při porovnání jednotlivých škol, nebylo 

však moţné identifikovat společný trend pro stejný typ školy nebo obdobnou velikost 

obce. Za zmínku snad stojí nadprůměrně vysoká četnost odpovědi nikdy u respondentů 

z Krupky (45%) a naopak malý výskyt této varianty (jen13%) ve Svitavách.  

 O znalosti resp. sledovanosti pořadu můţe do jisté míry vypovídat také znalost 

moderátora, zde v podobě znalosti jeho jména. Respondenti byli tázáni, zda ví, jak se 

moderátor pořadu jmenuje. Pro klasifikaci odpovědi jako správné postačilo uvedení 

křestního jména. Pouze 10 respondentů jméno Romana Pastorka znalo, čtyři uvedli 

nesprávné jméno a 95,3% uvedlo, ţe jméno moderátora nezná. 

 Dvě otázky zkoumaly dosavadní a případnou budoucí účast dotazovaných 

v soutěţi Bludiště v pozici soutěţících. Z celého vzorku se soutěţe přímo ve studiu 

zúčastnili jen 2 chlapci a 2 dívky. Zajímavější byly odpovědi na otázku týkající se 

zájmu zúčastnit se soutěţe v budoucnu. Počet respondentů, kteří by v Bludišti chtěli 

soutěţit, mírně převyšoval počet těch, kteří o účast v soutěţi zájem neměli (37, 3 resp. 

35,6% ). Zbylí respondenti zvolili odpověď nevím. V této otázce byly odpovědi chlapců 

a dívek víceméně vyrovnané, přičemţ největší zájem o účast měli dvanáctiletí (51,9%), 

z třináctiletých by rádo soutěţilo 42,7% a z 14letých a 15letých 30,4 resp. 33,3%.  

 Pokud se na skupinu zájemců o účast v soutěţi podíváme detailněji a porovnáme 

jejich odpovědi na otázky 12 a 13 (zjišťující klady a zápory soutěţe z pohledu 

jednotlivých respondentů), zjistíme, ţe 68, 2% z nich se soutěţ líbila taková, jaká je, 

10,9% mělo k soutěţi výhrady, 6,4% soutěţ vůbec nesledovalo a 2 respondentům se 

nelíbila. Naopak 21,2% těch, kterým se soutěţ líbila bez výhrad, nemělo o účast v ní 

zájem.
139

  

  Poslední dvě otázky (právě uvedené otázky 12 a 13) zjišťovaly, co se 

respondentům na Bludišti líbí resp. nelíbí. Bylo moţno označit více odpovědí a zároveň 

připsat odpověď vlastní. Nejčastěji se dotazovaným líbily soutěţní úkoly (45,8%), 

40,7% uvedlo, ţe soutěţ je zábavná, 31, 5% získává při sledování soutěţe nové 

vědomosti a 12,5% má rádo všechny soutěţe a soutěţení.
140

 Při opačně poloţené otázce 

byla jednoznačně nejfrekventovanější odpovědí varianta soutěţ se mi líbí taková, jaká 

je. Tito respondenti tedy neuvedli nic, co by se jim na soutěţi nelíbilo. Pokud 

respondenti nějaké negativum označili, tak se nejčastěji jednalo o tvrzení, ţe soutěţ je 

                                                 
139

 Dramaturg Bludiště v této souvislosti uvádí, ţe zájem o účast v soutěţi je ovlivněna také tím, ţe ji 

školy povaţují za formu reklamy, která můţe podpořit zájem dětí o studium na jejich škole. 
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nudná (14,2% všech respondentů), následoval moderátor soutěţe se 7,1% a dále 

soutěţní úkoly se 3,4%.
141

 

5.3.3 Sledovanost Bludiště 

  Údaje získané na základě dotazníkového výzkumu se nyní pokusím porovnat 

s oficiálními údaji o sledovanosti Bludiště. Graf č. 8 zachycuje vývoj sledovanosti 

soutěţe (rating v %
142

) v letech 2002 – 2012
143

, a to pro skupinu dětí ve věku 13 – 15 

let, coţ odpovídá věku soutěţících v Bludišti a rovněţ sloţení vzorku dotazníkového 

výzkumu. Graf je dále doplněn o vývoj sledovanosti ve skupině 10 – 12 a 4 – 12 let.  

  

 

  

 Údaje o sledovanosti v podstatě potvrzují mé zjištění, ţe Bludiště je oblíbeno (v 

tomto případě tedy sledováno) spíše mladší cílovou skupinou. V případě mnou 

zkoumaného vzorku byl tento fakt reprezentován výraznými rozdíly mezi dětmi ve věku 

13 a 15 let. Zde je ještě více zdůrazněn klesající tendencí sledovanosti mezi 

jednotlivými skupinami. Sledovanost vzroste, pokud se podíváme na skupinu 10 – 12 a 

je ještě větší, pokud zohledníme i děti mladší (reprezentováno skupinou 4 – 12). 

                                                                                                                                               
140

 25,8% respondentů uvedlo, ţe soutěţ nesleduje, a proto neoznačili ţádnou z moţností, 6,8% napsalo, 

ţe se jim soutěţ nelíbí. 
141

 V tomto případě uvedlo 20% respondentů, ţe soutěţ nesleduje. Rozdíl oproti předchozí otázce je 

způsoben tím, ţe v této otázce z neznámých důvodů 15,3% respondentů neoznačilo ţádnou odpověď. 
142

 Rating vyjadřuje podíl osob z cílové skupiny, které ţivě sledovaly průměrnou sekundu daného 

časového úseku televizního vysílání na daném kanálu. Udává se v procentech (www.ato.cz).  
143

 Údaje do roku 2002 jsou k dispozici pouze pro skupiny 4 – 15 a 15+. Údaje roku 2002 jsou pouze od 

1.4., v roce 2012 jen do 22.3. 
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 Z grafu je dále na první pohled patrný výrazný pokles sledovanosti u všech 

skupin zejména od roku 2006 a poté ještě výrazněji od roku 2010 s mírným oţivením 

v roce 2012. Pokles sledovanosti v posledních letech by mohl být částečně způsoben 

také přesunem vysílacího času na sobotní dopoledne, coţ tvrdí i dramaturg pořadu: 

„Bludiště se vysílalo většinou přes týden a tam funguje, ale teď uţ je zase v sobotu a uţ 

zase tolik nefunguje. Myslím si, ţe v sobotu dopoledne tahle věková skupina opravdu 

nemá moc zájem sedět u televize.“
144

 

 

Shrnutí 

 První hypotéza, která předpokládala oblíbenost ţánru televizních soutěţí mezi 

všemi sledovanými věkovými skupinami, se provedeným výzkumem nepotvrdila. Jen 

necelých 15%  respondentů uvedlo televizní soutěţe mezi svými oblíbenými ţánry, řada 

z nich však navíc následně jmenovala pořady, které nejsou soutěţemi ve smyslu této 

práce. V souladu s mým předpokladem vyjádřeným ve druhé hypotéze, nebyla mezi 

prvními pěti soutěţemi označenými jako nejoblíbenější, ţádná soutěţ České televize. 

Přední příčky obsadily reality show komerčních stanic, největší část respondentů však 

nejoblíbenější soutěţ neuvedla vůbec. Potvrdilo se také třetí hypotéza, a to ţe soutěţ 

Bludiště bude oblíbená spíše mezi mladšími respondenty, coţ nakonec vyplynulo i 

z porovnání výzkumu s oficiální sledovaností soutěţe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144

 Z rozhovoru s Jaromírem. Vrlíkem, viz Příloha č. 4 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout ucelený pohled na oblast dětských 

televizních soutěţí České televize vysílaných v letech 1992 – 2010 a zejména 

identifikovat hlavní směry ve vývoji tohoto ţánru. Kromě samotného přehledu a popisu 

jednotlivých soutěţních pořadů jsem se tedy pokusila zhodnotit jak jejich vývoj 

kvantitativní, tak i jejich proměny kvalitativní. Detailnější analýze byla podrobena 

soutěţ Bludiště vysílaná Českou televizí jiţ více neţ 15 let. Závěry, ke kterým jsem 

v průběhu analýzy došla, jsem porovnala s názory a postoji cílového publika těchto 

pořadů, tedy dětí, zde reprezentovaných výsledky výzkumu mezi dětmi ve věku 12 – 15 

let. 

Pokud jde o soutěţ Bludiště, která byla analyzována, bylo zjištěno, ţe podoba 

soutěţe se za dobu její existence proměnila natolik, ţe její původní a dnešní podoba jiţ 

nemají téměř ţádné shodné rysy. Samotný dramaturg pořadu přitom připouští, ţe si není 

zcela jistý tím, zda je dobré, ţe se soutěţ vysílá jiţ tak dlouhou dobu. Na druhou stranu 

by ale podle něj byla škoda přijít o „značku“, kterou si Bludiště vypracovalo. Pohled na 

údaje o sledovanosti pořadu nicméně ukazuje, ţe i přes nespornou snahu tvůrců přinášet 

neustále něco nového, zájem o soutěţ opadá. To můţe být spojeno právě s touto 

„značkou“, neboť děti, zvláště v tomto věku, neustále hledají nové věci a to, ţe se 

soutěţ proměňuje, nemusí ani zaznamenat, zkrátka proto, ţe ji nesledují. Právě tato 

značka je tedy můţe od sledování soutěţe odradit, neboť si ji spojují s něčím starým a 

nemoderním. 

Stěţejním zjištěním při analýze pořadu byl posun směrem k hravým disciplínám, 

a tedy, ve smyslu této práce, k zábavě na úkor vědomostí a znalostí. S tím souvisí také 

proměna hodnot, které byly dětem skrze tuto soutěţ předávány. Zatímco na počátku 

byly do popředí stavěny znalosti, v posledních letech je to především rychlost, síla a 

zručnost a znalosti jsou aţ druhořadé.   

K obdobnému závěru jsem došla i při zkoumání celého souboru soutěţí, tedy 25 

zkoumaných pořadů zaměřených z větší části především na ţáky základních škol. Zde 

byl především zkoumán typ jednotlivých soutěţí, pročeţ byly rozděleny na soutěţe 

vědomostní, hravé a kombinované. Soutěţe České televize vykazovaly ve sledovaném 

období rovněţ spíše posun směrem k zábavní formě, neboť typ čistě vědomostní soutěţe 

z vysílání od roku 2007 úplně vymizel a jednoznačně převaţující formou posledních let 

se staly soutěţe kombinované. 
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Tématem, které prochází celou touto prací, je vztah mezi zábavou a vzděláním 

uvnitř ţánru dětských televizních soutěţí. Zaměňování vědomostních disciplín 

(případně vědomostních soutěţí) za jejich vzdělávací sloţku a hravých disciplín 

(případně hravých soutěţí) za sloţku zábavnou je sice do jisté míry umělé a zavádějící, 

umoţňuje ale podle mého názoru vyvodit výše uvedený závěr o posunu ţánru směrem 

k zábavě. Problematická je v této souvislosti především otázka skutečného potenciálu 

vědomostních soutěţí (či disciplín) vzdělávat. Je moţné, ţe spíše neţ o vzdělání jde 

v tomto případě o moţnost testování vlastních znalostí. Na druhé straně i soutěţe, které 

jsou koncipovány jako hravé (nebo kombinované s velkým podílem hravých disciplín) 

mohou dětem přinášet určité ponaučení nebo předávat určité hodnoty (například 

prospěšnost spolupráce, mohou předávat hodnoty čestnosti a poctivosti apod.) 

Větší poměr zábavy a převáţně zábavný ráz těchto pořadů zřejmě vychází ze 

snahy jejich tvůrců o větší atraktivitu pro televizní diváky. Přesto bylo dotazníkovým 

šetřením mezi cílovým publikem těchto pořadů zjištěno, ţe soutěţe nejsou  

preferovaným ţánrem této skupiny a pokud ano, jsou často chápány v jiném smyslu, neţ 

jak je definuje tato práce.  

Respondenti často zaměňovali soutěţe s pořady typu soutěţních reality show 

(Kdo přeţije), případně uváděli převzaté zahraniční soutěţní pořady s výraznou akční 

sloţkou (např. Drtivá poráţka nebo Faktor strachu). Mezi oblíbenými či  pravidelně 

sledovanými pořady byly často zmiňovány také talentové soutěţe vysílané dvěma 

největšími komerčními stanicemi (Hlas Československa, ČS má talent). Soutěţní pořady 

České televize figurovaly poměrně vysoko, pokud jde o spontánní znalost, v oblíbených 

a pravidelně sledovaných pořadech se však jiţ příliš neobjevovaly. Zde však nicméně 

více neţ polovina respondentů neuvedla ţádnou odpověď, coţ opět potvrzuje nepříliš 

velkou oblibu tohoto ţánru. 

Podstatná část dotazníkového výzkumu se týkala samotné soutěţe Bludiště, 

kterou měly v oblibě především třináctileté dívky, zatímco její přijetí u patnáctiletých 

chlapců bylo spíše negativní, případně soutěţ vůbec nesledovali. To ukazuje na velké 

rozdíly v jiţ tak úzce vymezené cílové skupině (13 – 15 let), coţ zároveň komplikuje 

práci tvůrců jednotlivých pořadů, kteří se musí na danou cílovou skupinu orientovat. 

Tento názor sdílí i dramaturg soutěţe Bludiště, který tvrdí, ţe orientovat se v široce 

vymezené cílové skupině na nějaký pořad je v podstatě nemoţné.  

V kontrastu s nepříliš velkou oblibou soutěţe Bludiště (v podobě pravidelnosti 

jejího sledování) byl poměrně velký zájem o účast v ní a také hodnocení soutěţe, kdy 
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značná část respondentů uvedla, ţe soutěţ se jim líbí taková, jaká je. I přesto ji však 

někteří z nich nesledují. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe televizní soutěţe jsou ţánrem, který děti nesledují 

příliš cíleně, ale spíše náhodně. Spontánní znalost soutěţí je poměrně vysoká, 

pravidelné sledování naopak spíš na nízké úrovni.   

 

  

V úvodu jsem uvedla, ţe specifika dětských televizních soutěţí nejsou 

v dostupné literatuře v nějaké ucelenější podobě podchycena a stanovila jsem si za cíl, 

pokud to bude na základě prozkoumání celého souboru soutěţí moţné, tato specifika 

dětských soutěţí, ve srovnání se soutěţemi pro dospělé, vyvodit. Vzhledem k 

nedostatečnému mnoţství pořadů, které bylo moţné shlédnout, bych na tomto místě 

uvedla zejména specifický charakter výher, které jsou téměř ve všech případech 

nepeněţité. Výhry jsou často spíše symbolické, coţ ukazuje na motiv soutěţících 

k účasti v těchto soutěţích. Domnívám se, ţe děti se televizních soutěţí účastní 

především pro samotné potěšení ze hry, případně proto, ţe chtějí zaţít zkušenost 

natáčení v televizi a ukázat se před svými vrstevníky v dobrém světle. Motiv získání 

výhry v tomto případě zřetelně ustupuje do pozadí. Důleţité je zde ocenění všech 

účastníků (včetně těch poraţených), a to alespoň formou symbolické odměny. 

V dětských soutěţích je ovšem také specifická úloha moderátora, který musí svým 

přístupem a vztahem k dětem eliminovat jejich případnou nervozitu z většinou prvního 

kontaktu s televizními kamerami. Z tohoto pohledu se jeví nejvhodnější navázání 

blízkého, aţ téměř kamarádského vztahu, coţ je v určitém kontrastu se soutěţemi pro 

dospělé, kde většinou moderátor vystupuje jako určitá autorita pro soutěţící. A 

v neposlední řadě je to samotná přítomnost dětí jako hlavních protagonistů, která 

celkovou atmosféru soutěţí ve velké míře dotváří. 

Tato specifika dětských soutěţí by nicméně vyţadovala detailnější analýzu 

jednotlivých pořadů, coţ by mohlo být námětem pro další výzkum v této oblasti.  Stejně 

tak by mohlo být přínosné zaměřit se na typ otázek kladených v jednotlivých soutěţích  

a tedy na identifikaci oblastí, které jsou tvůrci stavěny do popředí. 

   

Co se týče budoucího vývoje dětských televizních soutěţí, zřejmě bude zajímavé 

sledovat, jak se k tomuto ţánru postaví Česká televize s ohledem na speciální dětský 

kanál, jehoţ spuštění jiţ nabývá konkrétnějších rozměrů. 
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Summary 

 The aim of this bachelor thesis was to provide a complet survey of TV 

competitions for children broadcasted by Czech television from 1992 to 2000 and  

define main trends in the development of this genre. One of the programmes, Bludiště 

competition, which has been aired for more than 15 years, was analyzed in detail. All 

findings were finally compared with the point of view of the target audience, children, 

represented here with the results of the research realized among children in schools 

within Czech republic. 

 The key findings coming from the analysis of Bludiště competition were its 

substantial change where today‘s form ot this competition has with its original one 

almost nothing in common and significant shift towards entertainment on behalf of 

knowledge. It also implicates change in values communiacted to children via this 

competition. 

 Similar conclusions were found when looking at all 25 game/quiz shows aired 

by Czech television from 1992 to 2010.  Shift towards entertainment was also dicovered 

here. Competition in the form of quizshow was aired in 2006, since this time, combined 

shows are the dominant form. 

 Research realized in schools implied that game/quiz shows are not preferred type 

of programmes and if they are, they are often understood in different way than defined 

in this thesis. More than 50% of respondents do not watch any competition regularly, 

similar number of respondents do not have his or her favourite competition. 

Spontaneous knowledge of game/quiz shows was nevertheless quite high including also 

game/quiz shows aired by Czech television. There is a big difference in the popularity 

of analyzed competition according to age and gender. Competition is better accepted by 

younger respondents and by girls.   

I also tried to define some specific characteristics of television contests for 

children derrived from conclusions coming from analysis I realized. It is primarily the 

specific charachter of prizes which have often only symbolic value. It  correspond with 

the motivation of children for their paticipation in such competitions. It could be new 

experience with television, opportunity to show themselves in a good light or just 

enjoyment of the game. There is also crucial role of the host  who has to create special 

relation with children. These specifics of children television competitions would 

nevertheles need more research.   
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