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Abstrakt 

Práce se zabývá porovnáním komerčních televizí Nova a Barrandov v rámci jejich vstupu na 

televizní trh z hlediska historické, ekonomické a především marketingové perspektivy. 

Průzkum byl zaměřen na časové období vstupu obou médií na televizní trh – vždy přibližně  

1 rok před vstupem a 1 rok po vstupu. TV Nova v letech 1993 – 1994 a TV Barrandov 

v letech 2008 - 2009. Tato časová rozmezí byla vybrána proto, že nejvíce rozhodovala o 

dalším vývoji obou televizí. Výběr obou televizí byl zvolen s ohledem na důležité etapy (éry) 

vývoje televizního trhu, během kterých bylo možné zkoumat hodnotné odlišnosti. Vstup 

televize Nova spadal do éry transformace a privatizace českých médií. Televize Nova byla 

prvním komerčním televizním médiem plnoformátového typu nejen v České republice, ale  

i v celé postkomunistické Evropě. Vstup televize Barrandov spadal do éry digitalizace 

televizního vysílání. Tato televize tak byla první televizí plnoformátového typu v éře 

digitalizace. Práce se snaží nalézt odpovědi především na to, zda jiné podmínky, které stály za 

vstupem obou médií na televizní trh, generovaly odlišnosti v použití marketingových 

prostředků. Dále pak zda rozdíl úrovně televizního trhu měl rozhodující vliv na vstup obou 

televizí i následný vývoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The work presents a comparison of commercial channels TV Nova and TV Barrandov in 

terms of historical, economical and marketing perspectives during their entry into the 

television market. The survey focused on the time period of two media entry to the TV market 

- at about one year before and one year after the entry. TV Nova in the years 1993 - 1994 and 

TV Barrandov in the years 2008 - 2009. These time periods influenced late development of 

both TV channels. Both TV channels were chosen regarding to the important stages (eras) of 

the television market development during which was possible to examine the valuable 

differences. The Entry of TV Nova belonged to the era of transformation and privatization of 

the Czech media. TV Nova was the first commercial TV channel of the full format type not 

only in Czech Republic but in all post-communist Europe. The Entry of TV Barrandov 

belonged to the era of TV digitalization. This TV channel was the first full format in the era of 

digitalization. The work tries to find answers if different conditions of entry caused usage of 

different marketing tools. Furthermore, if the differences of television markets influenced 

later developments of both TV channels. 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Média, televize, transformace, privatizace, digitalizace, marketing, reklama  

 

 

Keywords 

Media, Television, Transformation, Privatization, Digitalization, Marketing, Advertisement   

 

 

Rozsah práce: 

Znaky (vč. mezer): 236 831 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a uvedenou literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 23. 5. 2013 Tomáš Přibek 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Chtěl bych poděkovat panu Mgr. Danielu Köpplovi za odborné vedení, cenné rady a 

konzultace při zpracování diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat Janisi Sidovskému za 

poskytnutý rozhovor na téma marketingu TV Barrandov. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Obsah 
1 Úvod ........................................................................................................................................ 2 

1.1 Vymezení tématu .............................................................................................................. 2 

1.1.1 Cíle ............................................................................................................................ 4 

1.1.2 Hypotézy ................................................................................................................... 5 

2 Masová média v kontextu odborné diskuse ............................................................................ 6 

2.1 Televize jako masové médium ....................................................................................... 10 

2.1.1 Televize z hlediska historické perspektivy .............................................................. 12 

2.1.2 Televize v kontextu společnosti .............................................................................. 15 

2.1.3 Televize z hlediska ekonomického kontextu .......................................................... 17 

2.2 Televize jako součást systému médií ............................................................................. 19 

2.2.1 Mediální systémy  - Hallin a Mancini ..................................................................... 20 

2.2.2 Mediální systém v české zemi ................................................................................. 22 

2.2.3 Mediální systém v české zemi po roce 1989 dle kritérií podle Daniela C. Hallina a 

Paola Manciniho ............................................................................................................... 24 

2.3 Vývoj médií v české zemi po roce 1989 ........................................................................ 26 

2.3.1 Vývoj televize od počátku transformace do nástupu digitalizace ........................... 30 

2.3.2 Vývoj mediální legislativy po roce 1989 ................................................................ 34 

2.3.3 Měření televizní sledovanosti a jeho vývoj ............................................................. 36 

3 Marketing a reklama .............................................................................................................. 38 

3.1 Marketingová strategie ................................................................................................... 40 

3.2 Marketingový mix .......................................................................................................... 42 

3.3 Značka ............................................................................................................................ 47 

3.4 Marketing médií ............................................................................................................. 53 

4 Porovnání vstupu TV Nova a TV Barrandov na televizní trh ............................................... 60 

4.1 Historická perspektiva .................................................................................................... 61 

4.2 Ekonomická perspektiva ................................................................................................ 66 

4.3 Marketing ....................................................................................................................... 70 

4.3.1 Marketingová strategie ............................................................................................ 71 

4.3.2 Programová strategie ............................................................................................... 76 

4.3.3 Marketingové nástroje ............................................................................................. 81 

4.4 Výsledky ......................................................................................................................... 93 

5 Závěr .................................................................................................................................... 103 

6 Summary ............................................................................................................................. 107 

7 Seznam použité literatury .................................................................................................... 108 

 



2 

 

1 Úvod 
 

 Diplomová práce se zabývá porovnáním vstupu komerčních televizí TV Nova a TV 

Barrandov na televizní trh z hlediska marketingové podpory. Téma nezůstává pouze  

u zkoumání příslušného marketingu obou televizí, ale snaží se téma uchopit komplexněji, 

proto v práci uvádím další doplňující náhledy z historické a ekonomické perspektivy, které 

jsou s oběma televizemi neodmyslitelně spjaty. 

Téma diplomové práce jsem si vybral především proto, že již několik let pracuji 

v reklamní agentuře, která se zabývá reklamními kampaněmi různých značek. Předpokládal 

jsem, že ve své práci využiji praktických zkušeností z oboru, ve kterém již pracuji. Téma 

reklamy bylo také předmětem mé bakalářské práce, která si kladla za cíl prozkoumat etiku 

reklam v České republice.  

Marketing a reklama jsou fenoménem dnešní doby, jsou často diskutovány odbornou 

 i laickou veřejností. Ať už jsou názory na reklamu rozporuplné či nikoliv, jedná se  

o přirozený aspekt vývoje tržní společnosti. S výsledky marketingové práce, tedy především 

s reklamami, se setkáváme téměř každý den a je využívána převážnou většinou firem 

 i organizací, proto není žádnou výjimkou, že výhod marketingu využívají také média 

samotná. Ty jsou v zajímavé pozici -  na jednu stranu jsou jejich komunikačním kanálem, ale 

na stranu druhou mohou být také jejich obsahem. 

Jako předmět své práce jsem tak si zvolil marketing médií, který považuji za hodnotný 

a zajímavý pro bližší prozkoumání. Zároveň se při jeho zkoumání budu snažit o využití 

teoretických i praktických zkušeností z marketingu, reklamy a médií.  

 

1.1 Vymezení tématu 
 

Televize je mediální organizace využívající výhod marketingu se všemi náležitostmi 

stejně jako jakákoliv jiná organizace nemediálního typu. Předmětem této práce bylo zaměření 

na marketing médií jako na specifický obor marketingu. Prvotním záměrem této práce tak 

bylo rozkrytí teoretických základů marketingu médií. Praktickým záměrem této práce pak byl 

průzkum konkrétních komerčních vysílacích médií v České republice právě z hlediska 

marketingu.  

Ve své práci jsem se nezaměřil pouze na jediné televizní médium, neboť se 

domnívám, že by svým rozsahem nepokrylo nároky celé diplomové práce. Rozhodl jsem se 

tedy z hlediska marketingu porovnat dvě televizní média, neboť právě na rozdílech mezi nimi 

mohu ukázat důležité prvky marketingu médií (a nejen jich - jejich porovnání může poukázat 
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na další zajímavé aspekty). Zároveň jsem vybral taková média, jejichž počátky existence jsou 

od sebe odděleny poměrně delší časovou linií, proto jsem mohl zkoumat další rozdíly 

z hlediska jiných perspektiv – především historických a ekonomických. Toto je bod, ve 

kterém se mírně vychyluji od původně stanovené teze, ve které jsem nezmínil ekonomickou 

perspektivu. Ta se však během studie tématu ukázala jako velice podstatná, proto jsem ji do 

práce také zařadil.        

Ve svém výběru jsem se zaměřil pouze na televizní média. Výběr konkrétních televizí 

jsem provedl s ohledem na jejich význam pro dané časové vymezení. Obě televize jsou 

představitelem konkrétní éry, které byla určitým způsobem významná pro televizní trh.  

Jako první televizní médium jsem vybral televizi Nova, která byla prvním komerčním 

televizním médiem plnoformátového typu nejen v České republice, ale v celé 

postkomunistické Evropě. Nova tak byla hlavním představitelem nové éry televizních 

soukromých médií. Podílela se na ustanovení nejen televizního trhu v ČR, ale také do značné 

míry konstituovala trh reklamní, který byl (a stále je) pro soukromá média z hlediska jejich 

existence podstatný.  

Jako druhé televizní médium jsem vybral televizi Barrandov, která byla první televizí 

plnoformátového typu v éře digitalizace. Právě od nástupu digitálních televizí si mnohé 

slibovali nejen diváci, ale také zadavatelé reklamy. Obě skupiny v nových digitálních 

televizích spatřovaly alternativu ke stávajícím televizím. První skupina mohla očekávat nové 

televizní pořady, druhá skupina pak nový prostor pro reklamní sdělení. TV Barrandov pak 

považuji za digitální televizi, od které se pravděpodobně od zmíněných skupin nejvíce 

očekávalo. S touto televizí bývá také éra digitalizace nejvíce spojována.    

Obě televize budu zkoumat pávě v letech jejich vstupu na televizní trh (TV Nova 

1993-1994 a TV Barrandov 2008-2009), neboť právě v počátcích obou televizí by se mohly 

odkrýt jednotlivé náležitosti, které jsou pro obě televize charakteristické a kterými se od sebe 

mohou podstatně odlišit. Tyto časové rozmezí jsem vybral proto, že se jednalo o období, které 

nejvíce rozhodovaly o dalším vývoji obou televizí. 

Patnáctiletý odstup obou dvou médií může poukázat na různé zajímavosti, a odkrýt tak 

rozdílné podmínky vstupu (historické, ekonomické) a zároveň podrobnějším exkursem do 

jejich marketingu poukázat na rozdílné či stejné konkrétní praktiky obou médií.  

K tomu abych lépe pochopil, jakých marketingových prostředků využívají média 

 a jaký to má následný vliv na značku, jsem použil výhod komparativní analýzy.  

Svou práci jsem strukturoval tak, aby za sebou byly logicky řazeny jednotlivé 

kapitoly, a dávaly tak čtenáři možnost postupného náhledu do problematiky tématu. 
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V první části diplomové práce uvedu teoretický rámec, do kterého nejprve zasadím 

masová média (kapitola Masová média v kontextu odborné diskuse). Zaměřím se na výklad 

teorie televizních médií, především z historické a ekonomické perspektivy. Následující část 

ukáže televizi v kontextu mediálních systémů dle Daniela C. Hallina a Paola Manciniho  

s exkurzem do mediálních systémů v české zemi. Kapitolu masových médií zakončí vývoj 

médií v české zemi po roce 1989 – tedy éra prvních soukromých médií, jejíž začátky nejlépe 

charakterizovala televize Nova. Kapitola se pochopitelně dotkne také éry, na jejímž začátku 

stála první plnoformátová digitální televize Barrandov. 

Závěrem teoretické části práce jsem si dal za cíl uvést čtenáře do obecných základů 

marketingu jako takového a následně do marketingu médií. 

Druhá část diplomové práce je věnována praktické části, ve které již obě televizní 

média porovnávám z hlediska následujících bodů:        

- Historické podmínky vstupu 

- Ekonomické podmínky vstupu 

- Marketing s důrazem na jeho další podkapitoly: 

o marketingová strategie  

o programová strategie 

o marketingové nástroje a komunikační mix 

- Obchodní a marketingové výsledky  

V závěru práce poukážu na jednotlivé body, které se porovnáním podařilo rozkrýt  

a následně je náležitě rozeberu. 

Na tomto místě musím také podotknout, že struktura práce neodpovídá předem 

stanovené struktuře v tezi práce, neboť během studia daného tématu jsem usoudil, že bude 

logičtější a pro výklad lépe pochopitelnější, pokud zvolím výše popsanou strukturu. 

Práce je koncipována tak, aby komplexně poskytla čtenáři dostatečný vhled do 

problematiky tématu. 

 

1.1.1 Cíle  
 

 Cílem mé práce bude porovnání komerčních televizí Nova a Barrandov při vstupu na 

televizní trh z hlediska historické, ekonomické a především marketingové perspektivy. To vše 

bude směřováno na časové období vstupu obou médií na televizní trh – vždy přibližně 1 rok 

před vstupem a 1 rok po vstupu. TV Nova v letech 1993 – 1994 a TV Barrandov v letech 
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2008 - 2009. Jak již bylo zmíněno, tyto časové rozmezí byly vybrány proto, že nejvíce 

rozhodovaly o dalším vývoji obou televizí. 

V praktické části mé práce se tedy zaměřím na tyto okruhy: 

- Prozkoumání podmínek vstupu obou televizí z historické perspektivy. 

- Prozkoumání podmínek vstupu obou televizí z ekonomické perspektivy. 

- Prozkoumání cílů a marketingových strategií. 

- Prozkoumání uváděcích reklamních kampaní a marketingových nástrojů. 

- Prozkoumání výsledků, jakých televize dosáhly. 

- Prozkoumání cílů, které si předem stanovily. 

 

1.1.2 Hypotézy 
 

U obou televizí lze očekávat jiné podmínky, které nesou historický a ekonomický 

charakter. Na základě těchto rozdílů je možné předpokládat odlišnosti v marketingových 

prostředcích obou televizí využitých v letech jejich vstupu na televizní trh.  

Televizní trh, na který vstupovala TV Nova, je možné posuzovat jako omezený (byla 

pouze ČT a TV Premiéra) vzhledem k situaci televizního trhu, na který vstupovala TV 

Barrandov. Proto je dále možné předpokládat, že rozdíl úrovně televizního trhu měl 

rozhodující vliv na jejich vstup i následný vývoj. 
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2 Masová média v kontextu odborné diskuse 
 

Masovým médiem se zpravidla rozumí periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání 

a také veřejně dostupná sdělení na internetu, ať už mají povahu zpravodajských portálů či 

webových rozhraní, jejichž smyslem je akumulace příspěvků od uživatelů (tedy např. You 

Tube), nebo internetových stránek, za nimiž stojí zpravidla jediná osoba – tím jsou myšleny 

autorské blogy. Všechna vyjmenovaná média mohou být považována jako masová, neboť 

jsou pro ně příznačné tyto charakteristické rysy:
1
  

a) Díky technickým, organizačním a distribučním možnostem jsou (potenciálně) 

dostupné neomezenému množství adresátů/uživatelů a (reálně) využívané jejich 

velkým počtem. 

b) Nabízejí těmto uživatelům obsahy, které pro ně mohou být z různých důvodů (pro 

poučení, orientaci ve světě, návody na jednání i jako zdroj zábavy) použitelné. 

c) Tyto obsahy nabízejí průběžně nebo pravidelně.  

d) Na zájmu a potřebách uživatelů namnoze závisí samotná existence těchto forem 

komunikace (ať z důvodů ekonomických, nebo politických, např. stranických). 

 

Masová média mají tedy společné to, že jsou nositeli univerzálních obsahů, těší se 

velké popularitě a jsou v zásadě veřejné povahy. Důležitým poznatkem ohledně masových 

médií je také to, že dokážou produkovat své obsahy aktuálně, což znamená, že jejich 

předností je možnost nabídnout obsah v krátké pravidelné časové periodě (např. periodický 

tisk) nebo dokonce průběžně, což se především týká televize, rozhlasu či internetu.
2
 

Samotným cílem přenosu informací je koncový divák nebo také publikum. V případě 

masových médií je možné nazvat publikum jako masové, neboť sdělení je přenášeno velkému 

množství lidí, které je často chápáno jako vnitřně nediferenciovaná množina, ve které se ztrácí 

ona „jedinečnost individua jako neopakovatelné lidské bytosti“.
 3

 Oproti médiím tak vystupuje 

„masa“ lidí – odtud právě označení „masová média“.
4
  

 To, že jsou média zasazena do konkrétních společenských kontextů, poukazuje na 

jejich úzkou vazbu se společností. A právě v těchto kontextech je potřeba na daná média 

nahlížet a odborně je rozebírat. Média stála za mnoha společenskými změnami a stejně tak 

                                                 
1
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 978-807-3674-

663. – str. 21 
2
 Tamtéž 

3
 Tamtéž 

4
 Tamtéž 
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mohla být výsledkem společenských změn. Média a společnost od svých počátků neustále 

vstupují do vzájemné interakce, která je pro obě strany velice důležitá a rozhodující.  

Vedle společenského kontextu je potřeba brát ohled i na historický kontext, neboť 

veškeré společenské změny se udály a nadále dějí v různých časových horizontech. Z hlediska 

společenského a historického kontextu je možné masovým médiím přisuzovat punc sociální 

komunikace, která je příznačná pro konkrétní typy společnosti a konkrétní historické situace. 

Média jsou tak jednou z důležitých, ne-li klíčových součástí moderních společností,  

a významnou měrou se tak podílejí na socializaci moderního člověka.  

V další řadě je také třeba zmínit význam kulturního kontextu, neboť na mediální 

komunikaci je také možné nahlížet jako na proces zapojování do společné kultury – do jejího 

průběžného spoluvytváření a konstituování.
5
  

Poslední kontext, který je pro média důležitý, je kontext ekonomický, neboť na média 

je možné nahlížet jako na organizace či firmy, které zapadají do mediálního průmyslu, a jsou 

tak součástí ekonomické struktury.
6
  

Jak důležité jsou pro vnímání masových médií zmíněné kontexty, rozeberu v dalších 

kapitolách, kde se již budu věnovat především rozboru historického, společenského  

a ekonomického kontextu. 

 Masové médium tedy nabízí konkrétní mediální obsahy svým potenciálním příjemcům 

(publikum). Na tento proces přenosu sdělení neboli způsobu komunikace je však možné 

nahlížet ze dvou rozdílných perspektiv. Hlavním rozdílem mezi nimi je způsob přijetí sdělení 

daným publikem.  

Prvním přístupem k výkladu přenosu sdělení je tzv. přenosový model komunikace, 

který chápe samotnou komunikaci spíše mechanicky. Tento přístup chápe samotný proces 

komunikace jako úmysl něco sdělit, který je přetvořen (zformulován do slov, obrazů, tónů 

atd.) do konkrétního sdělení, které je vysláno směrem k příjemci. Pokud je sdělení správně 

zformulováno, adresát dané sdělení přijme a zachová se alespoň částečně tak, jak bylo 

vysílatelem zamýšleno. Tento náhled na způsob (mediální) komunikace však nebere v potaz 

kontext kultury, ve kterém je sdělení vysíláno či předáváno. Náhled stojí na jednoduchém 

předpokladu, že příjemce přijme sdělení tak, jak to odesílatel sdělení zamýšlel – to vše bez 

okolních vlivů.
7
 

                                                 
5
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 978-807-3674-

663. – str. 23-25 
6
 Tamtéž - str. 136-142 

7
 Tamtéž - str. 24-31 
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Oproti tomu stojí tzv. konstitutivní model komunikace, který zasazuje příjemce sdělení 

do kulturního kontextu. Příjemce chápe jako součást určité komunity, pro kterou sdělení 

znamená opakující se konstitutivní prvek, který slouží k potvrzování a ustavování (konstituci) 

daného kulturního prostředí. Komunikace je zde chápána jako proces zapojování se do 

společné kultury.
8
  

 Denis McQuail ve své knize Úvod do Teorie masové komunikace uvádí další dva 

relevantní modely komunikace, a to model propagační a model příjmový. Vedle přenosového 

a konstitutivního (resp. rituálového či výrazového) modelu komunikace, které zohledňují 

přenos sdělení či sjednocení veřejnosti určitým kulturním projevem, tak staví další rozměry 

masové komunikace. Propagační model charakterizuje snahu médií získat a udržet zrakovou 

nebo sluchovou pozornost diváka. „Média tak naplňují jeden přímý ekonomický cíl, totiž 

získávají příjem z publika (protože z mnoha praktických důvodů platí, že pozornost  

= spotřeba), a jeden nepřímý úkol – prodávají (pravděpodobnou) pozornost publika 

inzerentům.“
9
 Tento model nahlíží masová média z ekonomické perspektivy a v dnešní době 

na velice aktuální fakt a to, že na získání pozornosti často záleží více, než na kvalitě této 

pozornosti a na kvalitě informací samotných.  

Dalším modelem je model příjmový. Ten podle autora charakterizuje radikálnější 

odklon od přenosového modelu, neboť z větší části vychází z kritického přístupu k výše 

popsaným modelům. Tento model se totiž zaměřuje především na příjemce samotného a na 

jeho způsob přijetí mediálního sdělení. Tento model popisuje to, že příjemce nemusí sdělení 

chápat tak, jak bylo vysláno a vyjádřeno, neboť se na jeho pochopení rozhodující měrou 

podílí kontext a kultura příjemce. Mediální sdělení je tak chápáno jako otevřené či 

polysémantické (tedy mající vícero významů). Sdělení je médii sice s určitým záměrem 

zakódováno (jsou podávána s preferovanou možností výkladu), ale na druhé straně stojí 

příjemce, který sdělení může dekódovat „po svém“ – respektive může ideologický vliv 

odmítnout a vyložit si sdělení dle vlastních vědomostních zkušeností a názorů na věc. 

Dekódování sdělení příjemcem jiným způsobem, než zamýšlelo médium, a nadřazenost 

příjemce jsou hlavní myšlenky tohoto modelu masové komunikace. Tento model je pevně 

                                                 
8
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 978-807-3674-

663. – str. 24-31 
9
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5. 

str. 83 
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svázán se studii kultury, se základy strukturalismu a sémiotiky a také souvisí s „analýzou 

příjmu“.
10

  

 Každý z nastíněných modelů má svůj význam pro různé účely a všechny čtyři modely 

odrážejí různé aspekty komunikačního procesu. Přenosový model je dle McQuaila převzat ze 

starších institucionálních kontextů (vzdělání, náboženství, vláda), a je tak vhodný pro popis 

mediálních aktivit, které mají spíše instruktážní a informativní charakter. Rituálový či 

konstitutivní model komunikace je využíván především pro vystižení rysů symbolické 

komunikace (umění, drama atd.). Propagační model definuje základní cíle médií a je spíše 

využíván představiteli mediálního průmyslu. Příjmový model připomíná, jak důležité je 

v procesu komunikace publikum, přisuzuje mu poslední slovo, a zpochybňuje tak nadvládu 

médií.
11

 

Z tohoto shrnutí tedy můžeme usoudit, že v rámci definice procesů masové 

komunikace tedy není možné vybrat pouze jeden model a ostatní ignorovat. 

Dalším zajímavým pohledem, který by mohl doplnit výše zmíněné náhledy na 

masovou komunikaci, je od Marshalla McLuhana, který média posuzoval jako chladná či 

horká. Ačkoliv se jedná z dnešního pohledu o neaktuální náhled (McLuhan psal své práce 

v době, kdy ještě například nebyly vyvinuté digitální technologie), uvádím ho zde, neboť ho 

považuji z hlediska mediálních studií za velmi přínosný, a zde tak poslouží jako doplnění 

názorového spektra ve spojitosti s rozebíraným tématem.   

Základní princip, který odlišuje oba typy médií, je ten, že horké médium je jakousi 

extenzí jediného smyslu pomocí tzv. „vysoké definice“. Tím autor myslí stav naplněnosti 

daného média daty. Médium je tak natolik naplněné či horké, že nevyžaduje přílišnou 

participaci diváka. Horká média (například rozhlas, film či fotografie) tak nemusí být diváky 

zaplňována či doplňována.
12

 „Horká média nemohou nikdy vést k přílišnému vcítění či 

participaci.“
13

 Naproti tomu média chladná (například televize či telefon) nabízejí divákovi 

tak málo „dat“, že je musí často doplňovat. Televize jakožto chladné médium, (pokud je 

přiměřeně používána), dle autora vyžaduje od diváka jisté vtažení do procesu sdělování, tedy 

jeho participaci.
14

  

                                                 
10

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-

5. str. 84 - 85 
11

 Tamtéž - str. 86 - 87 
12

 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2., rev. vyd. Překlad Miloš Calda. Praha: Mladá 

fronta, 2011, 399 s. ISBN 978-80-204-2409-9. str. 36 
13

 Tamtéž - str. 44 
14

 Tamtéž - str. 36 



10 

 

Dle mého názoru však již dnes televize nezprostředkovává pořady, které by 

vyžadovaly divákovu hlubokou participaci, ba naopak, pořady jsou vzhledem ke své masové 

orientaci příliš „mělké“ a komercionalizované, a příliš nemotivují diváka, aby se na procesu 

jakkoliv podílel. Divák je tak spíše stavěn do role pasivního konzumenta televizního sdělení. 

Může se tak dít možná díky ohřátí tohoto média pomocí dramatizace sdělení. To tak více 

vylučuje vtažení diváka a skýtá méně možností participace, jak ve své práci uvedl McLuhan.
15

  

Média podle toho, zda jsou chladná či horká, mají jiné účinky na diváka a společnost. 

Podle autora měly různé typy médií velký vliv na společnost, a mohly se tak podílet na jejím 

uspořádání. Například díky vynálezu knihtisku a s ním mechanické reprodukce knihy (tedy 

horkého média) bylo „ze života a umění vyloučeno mnoho dřívějších forem a mnohé získaly 

zvláštní novou intenzitu.“
16

   

Tato kapitola posloužila k základní definici masové komunikace a masových médií. 

Ukázala stručný nástin základních teorií masové komunikace, a posloužila tak jako teoretický 

rámec, do něhož se budu snažit ukotvit následující kapitolu, která již bude věnována 

konkrétnímu masovému médiu – tedy televizi.  

 

2.1 Televize jako masové médium 
 

 Po tom, kdy jsem v předchozí části obecně rozebral masová média, se v této kapitole 

zaměřím na konkrétní masové médium, a tím je právě televize. V jednotlivých kapitolách se 

na toto vysílací médium podívám z historické, společenské a ekonomické perspektivy. 

Ještě než se však budu věnovat jednotlivým kontextům, ze kterých je na televizní 

vysílání nahlíženo, uvedu zde několik příkladů, jak je televize vnímána odbornou veřejností. 

 Jako prvního autora jsem zvolil Denise McQuaila. Podle jeho názoru televize 

společně s rozhlasem vznikla nikoliv jako reakce na poptávku společnosti po nové službě či 

obsahu, ale vznikla jako systém vyvinutý pro vysílání a přijímání postrádající předem 

definovaný obsah. Televize si tak musela obsahy „vypůjčit“ od již zavedených médií, proto 

jsou její nejčastější obsahy odvozené – např. filmy, hudba, příběhy, zprávy či sport.
17

 

Televize, která jakožto distributor masových sdělení od centra k periferii může 

ovlivňovat politický život a mocenské síly ve společnosti. Televize je mocné masové 

                                                 
15

 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2., rev. vyd. Překlad Miloš Calda. Praha: Mladá 

fronta, 2011, 399 s. ISBN 978-80-204-2409-9. str. 324 
16

 Tamtéž - str. 37 
17

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-

5. str. 46 
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médium, které má předpoklad ovlivňovat rozložení sil ve společnosti. Na druhou stranu je 

televize středem pozornosti těchto sil, které mají zájem na jejím ovládnutí či ovlivnění, ať už 

jsou to síly politické či soukromé. Televize si tak (společně s rozhlasem) podle McQuaila 

nikdy nevydobyla takovou svobodu, jakou má například tisk.
18

 

Ačkoliv je televizi přisuzována spíše zábavní role, není ji tak možné upřít její 

politickou moc, neboť je považována za hlavní komunikační kanál mezi politiky a občany,  

a to zejména v době voleb. Televize je také největším reklamním kanálem, což jí však jako 

nejpopulárnějšímu médium neodpírá také její vzdělávací charakter, který k ní také 

neodmyslitelně patří.
19

  

Podle Marshalla McLuhana je televize chladným médiem, nabádá diváka k participaci. 

Nepůsobí jako kulisa (tak působí např. rozhlas), ale angažuje – nutí diváka „být při tom“. 

Divák si tak sledováním televize vytváří dojem. Televizní obraz je neustále se formující 

konturou věcí a takto vytvořený dojem je spíše jakousi sochou či ikonou, nikoliv celým 

obrazem jako je tomu například u fotografie. Televizní záběr je na rozdíl od filmového záběru 

„nízkodefiniční“. Přináší tak méně informací a divák musí mnoho doplnit.
20

 

Televize jakožto populární chladné masové médium má také vliv na vnímání ostatních 

médií. Tento postřeh ukazuje McLuhan na dětech, které vyrůstaly s televizí a při kontaktu 

s knihou se na ni snaží aplikovat podobný styl vnímání. Nicméně kniha neapeluje na naše 

smysly tolik jako televize, naopak je odmítá. Televize je médiem, které dává přednost před 

prezentací produktů prezentaci procesů, na kterých divák určitým způsobem participuje, je do 

jejich vnímání více zapojen.
21

   

Jak tedy uvedl McLuhan, televize se stává jistým smyslovým zážitkem pro diváka. 

Toto tvrzení úzce souvisí s rozvojem technologie, která velmi ovlivnila vnímání samotné 

televize. Úroveň technologie pak mohla mít vliv na intenzitu zážitku. „Technologie byla ve 

vztahu mezi divákem a televizí vždy důležitá. Lidé se dívají na obsah, ale vlastní hardware.“
22

 

Rozvíjející se technologie a mimo jiné snaha diváků investovat do vylepšení hardwaru 

televize oživují zájem publika o televizi, jak více ukážu v následující kapitole.  

Vývoj technologie stál také za konvergencí dnešních médií, tedy i televize. 

„Konvergence, sbližování, znamená slučování multimediálních digitálních technologií, které 

                                                 
18

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-

5. str. 46 
19

 Tamtéž - str. 47 
20

 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2., rev. vyd. Překlad Miloš Calda. Praha: Mladá 

fronta, 2011, 399 s. ISBN 978-80-204-2409-9. str. 325-327 
21

 Tamtéž - str. 321-322 
22

 ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012, 213 s. 

ISBN 978-807-3312-466. str. 19 
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umožňuje větší flexibilitu v přenášení a ukládání dat.“
23

 Televizor, který může být v dnešní 

době připojen k širokopásmovému přenosu (satelit, telefon, kabel, internet), se tak stává 

interaktivním komunikačním modulem. Jeho prostřednictvím je kromě klasického sledování 

televizního programu možné také stahovat hudbu či video. Televizor je dnes také schopný 

nabídnout oboustrannou komunikaci pomocí sociálních sítí typu Facebook či Twitter. 

Technologie tak v dnešním světě umožnily sblížit jednotlivé typy médií, a osvobozují tak dle 

Orlebara konzumenta od závislosti na monopolních mediálních organizacích. Tyto korporace 

se naopak musí přizpůsobit potřebám uživatelů a technologickým trendům, které 

demokratizují média. „Konvergence je proces řízený shora dolů korporacemi a zároveň 

proces řízený zdola nahoru konzumenty.“
24

  Konvergence má však zpětný dopad na samotnou 

mediální produkci. Čím více obsahu je zpřístupňováno pomocí různých platforem, tím menší 

exkluzivitu pro konzumenta obsah přináší. Televizím tak mohou klesat tržby z důvodu 

nahrazení jiným médiem (což by nemuselo vadit, pokud by médium patřilo stejnému 

vlastníkovi). 

Technologická expanze, která jde ruku v ruce s postupnými hospodářskými  

a společenskými změnami, také sbližuje proces, kterým je vytvářen mediální produkt. 

Konvergence stírá rozdíly výroby mediálního produktu pro tradiční média (např. televize či 

tisk) a nová elektronická média (internet). Ve stejné redakci je možné najít sdílenou produkci 

pro web i tisk.
25

  

2.1.1 Televize z hlediska historické perspektivy  
 

Za první pokusné televizní vysílání pro veřejnost je považováno vysílání BBC
26

 ve 

Velké Británii. Jednalo se však opravdu pouze o první pokusy, proto první pravidelné vysílání 

společnosti BBC je datováno do roku 1936, kdy byl přenášen projev ministra pošt. Za první 

velkou televizní událost v Británii je možné považovat přenos korunovace krále Jiřího IV. 

Důležitost tohoto veřejného okamžiku se také promítla do četnosti vlastnictví televizních 

přijímačů, která vzrostla ze 400ks na 2000ks.
27

  

                                                 
23

 ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012, 213 s. 

ISBN 978-807-3312-466.  str. 18 
24

 Tamtéž 
25

 MOTAL, Jan a Milan FRIDRICH. Nové trendy v médiích. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 223 s. ISBN 

978-80-210-5826-2. str. 9 
26

 British Broadcasting Corporation  
27

 PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 

2005, 409 s. ISBN 80-246-0618-6. – str. 285 
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Pokud zaměřím svou pozornost na počátky televizního vysílání v USA, je možné 

označit NBC
28

 za společnost, která roku 1936 jako první zahájila televizní vysílání na 

americkém kontinentě. Nicméně je třeba také říci, že v té době vlastnilo televizní vysílač jen 

pár technických odborníků či nadšenců. Chybělo dostatečné technické zázemí potřebné 

k přenosu – síť vysílačů, kabelové pokrytí atd. První významnou televizní událostí v USA byl 

přenos zahájení newyorské světové výstavy prezidentem Roosveltem. Tehdejší přenos 

přijímalo cca 200 televizních přijímačů.
29

   

K ucelenému náhledu na dějinnou perspektivu televizního vysílání je možné zmínit 

ještě Německo, ve kterém Manfred von Ardenne představil roku 1930 s využitím Braunovy 

elektronky plně elektronický televizní obraz. Za první velkou televizní událost je zde 

považován přenos olympijských her v Berlíně roku 1936.
30

   

U všech zmíněných zemí je třeba podotknout, že vývoj televize značně zbrzdil příchod 

2. světové války.  

 Na území Československé republiky bylo zahájeno vysílání začátkem května roku 

1953 v televizním studiu v Měšťanské besedě ve Vladislavově ulici v Praze.  

Poměrně v brzkém odstupu od zahájení vysílání bylo na československém území 

registrováno milión televizních přijímačů. 

V prvním roce vysílala televize dvakrát týdně, s pravidelným vysíláním začala až 

v roce 1954. Televizní studio Praha bylo součástí Československého rozhlasu. Televizní 

vysílání se osamostatnilo jako Československá televize v roce 1959. Republika byla 

propojena základní sítí televizních vysílačů v roce 1961. Druhý program se na obrazovkách 

objevil v květnu roku 1970, tedy 17 let po spuštění vysílání prvního programu.     

Významnou změnou, která se udála v 90. letech, byl vznik konkurence k do té doby 

monopolní státní televizi. Touto konkurencí byla televize Nova, která zahájila pod záštitou 

společnosti CET 21 vysílání 4. února roku 1994. „Dá se i bez nadsázky říci, že teprve od té 

doby se začalo mediální prostředí v ČR bouřlivě rozvíjet, možná i kultivovat, i když v tom 

nepanuje shoda. Příchod konkurence na trh změnil doslova vše, co s televizním vysíláním 

souvisí.“ 
31

 K detailnějšímu rozboru transformace médií v 90. letech se ještě dostanu v jedné 

z následujících kapitol.  

                                                 
28

 National Broadcasting Company 
29

 PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 

2005, 409 s. ISBN 80-246-0618-6. – str. 285 
30

 Tamtéž 
31
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Dalším zásadním obdobím, které poměrně ve větším rozsahu změnilo český televizní 

trh, bylo období digitalizace. Digitalizací je v tomto případě myšlen proces přechodu od 

analogového vysílání k digitálnímu vysílání. V České republice byl stanoven tzv. technický 

plán přechodu z analogového na digitální televizní vysílání, dle něhož mělo být digitální 

vysílání zahájeno v roce 2006. Kompletní přechod všech televizních stanic na digitální 

vysílání měl být dokončen v roce 2012. Hlavním přínosem digitalizace bylo umožnění 

příchodu většího počtu nových digitálních televizí. Mezi příchozí digitální televize patřily TV 

Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool, Z1, Óčko, ČT 4 Sport či TV Pohoda. Více 

 o digitalizaci uvedu v dalších částech diplomové práce. 

Jak ukazuje historie televize, bývají změny v televizi, především v obsahu, návycích  

a sledovanosti, často spojeny s vývojem technologií. Ta se tak ve většině případů stává 

hnacím motorem jejího vývoje. Když televize přešla v sedmdesátých letech na barevné 

vysílání, v devadesátých letech na širokoúhlý formát či v současnosti na HD vysílání či 3D 

obraz, diváci reagovali kladnou odezvou, která se promítnula především ve zvýšení 

sledovanosti.  

Ačkoliv mohou nová média ohrozit dominantní postavení televize mezi ostatními 

médii, nemusí tomu tak být. Vznik nových médií je sice ve většině případů doprovázen 

jakýmsi úpadkem jejich starších předchůdců (např. úpadek papírových novin díky rozhlasu, či 

úpadek kinematografie kvůli televizi), nicméně i tak se může staré médium přizpůsobit 

poptávce trhu a nabídnout divákovi to, co například nabízejí nová média.  

Konvergence médií tak přináší výzvu televizi. Na nové inovace související především 

s rozvojem počítačové technologie a internetu, kde si účastník sám volí obsah, čas a místo 

„konzumace“ těchto médií, reagovaly televize podobnou nabídkou. Divák si tak dnes může 

program sestavit sám. Především díky novým digitálním technologiím televize nabídla 

divákovi volbu programu. Služby se rozšířily také o televizní a internetové systémy, které 

fungují na přání. Člověk již tak nerozhoduje pouze o volbě programu, ale také o tom, kde  

a jak bude televizi sledovat.
32

  

Internet tak patří k budoucnosti distribuování televize. „Televizní vysílání však bude 

stále hlavní formou poskytování informací a zábavy pro většinu lidí po celém světě.“
33

 Změní 

se pouze způsob, jak budou diváci obsah produkovaný televizí získávat, bude se stávat více 

interaktivním.  

                                                 
32

 ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012, 213 s. 

ISBN 978-807-3312-466. 
33

 Tamtéž 
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Divák je oddán multi-taskingu. Což obzvlášť platí pro diváka současnosti. Televizní 

pořad se tak může stát motivací k poslání SMS, zavolání známému či sdílení zprávy na 

sociální síti Facebook. Televizní vysílání je stále součástí komunikačních aktivit diváka,  

a pokračuje tak dle Orlebara v tom, co nejlépe umí: „…v poskytování rozmanité a dobře 

produkované kvalitní zábavy a objasňování světa kolem nás. Jde o odraz společnosti  

a zároveň o okno, kterým se na ni díváme.“
34

  

Televize má tak stále své místo i v době nových elektronických médií. Jak prokazují 

některé studie, většina obsahů, které spolu sdílejí uživatelé internetu, pochází z tradičních 

médií, z rozhlasu, televize a novin (i když ve své on-line podobě). Jen menší počet 

konzumentů sociálních sítí se domnívá, že jim komunita může nabídnout stejnou, nebo 

dokonce lepší informační základnu než tradiční média. 
35

    

  

2.1.2 Televize v kontextu společnosti 
 

 Televizi jakožto médium je třeba vždy chápat a rozebírat (nejen z dějinné perspektivy) 

také z hlediska společenského kontextu, ve kterém se nachází. Je možné říci, že se jedná  

o vzájemný vztah a to takový, že společnost působí na televizi a televize působí na společnost. 

Náhledy na tento „obousměrný“ vliv se však mohou různit. Je možné je zaškatulkovat do 

různých teorií, které staví médium vně společnosti nebo ji naopak pokládají za její nedílnou 

součást. Možnosti dvou různých náhledů na tuto problematiku poskytl Winifried Schulz. 

Podle něj je možné na masová média ve vztahu ke společnosti (z hlediska konstrukce reality) 

nahlížet ze dvou perspektiv.  

Dle první perspektivy, která se nazývá „ptolemaiovská“, je možné na masová média 

nahlížet jako na subjekty, které jsou zasazené do společnosti jako cizí tělesa, a mohou tak na 

společnost působit jako nezávislé subjekty. Média jsou v tomto případě považována za 

zrcadlo společnosti neboli za odraz skutečnosti. Podle tohoto směru média „prezentují vysoce 

strukturovaný a často zkreslený obraz skutečnosti a vzhledem k tomu, že lidé své jednání 

 – alespoň částečně - přizpůsobují tomuto obrazu skutečnosti, mají média plný vliv na 

jednotlivce a na společnost jako celek.“
36

  

                                                 
34

 ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012, 213 s. 

ISBN 978-807-3312-466. 
35

 MOTAL, Jan a Milan FRIDRICH. Nové trendy v médiích. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 223 s. ISBN 

978-80-210-5826-2. str. 6 
36 SCHULZ, Winifried Funkce a důsledky politické komunikace. 2000 In: Jirák, J. - Říchová, B.: Politická 

komunikace a média. Praha : Karolinum str. 24-40 
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V ptolemaiovském pojetí jsou masová média brána jako pasivní zprostředkovatel 

reality – můžeme je dokonce srovnat „s komunikačním satelitem ve vesmíru, jenž slouží jako 

reflektor odrážející signál a přemosťující velké vzdálenosti.“
37

  

Naproti zmíněnému náhledu stojí perspektiva „kopernikovská“. Toto východisko 

nestaví mezi masová média a společnost nějaký protiklad, ale spíše vidí média jako integrální 

součást společnosti. Média v tomto vztahu nevystupují jako nezávislý prvek 

zprostředkovávající skutečnost, ale jako aktivní činitel „v sociálním procesu, z něhož teprve 

představa o skutečnosti vychází. Jejich úkol spočívá v selekci podnětů a událostí sociálního 

světa, zpracovávají je a interpretují. Tímto způsobem se média podílejí na kolektivním úsilí 

konstruovat realitu.“
38

 

 Realita, která je dle předchozích náhledů buďto nezávisle zprostředkovávána nebo 

společně vytvářena, je tedy výslednou situací oboustranného procesu vztahu médií  

a společnosti, který bych osobně nazval jako jakousi oboustrannou rezonancí, jejímž 

výsledkem je rozdílné názorové spektrum.  

Podle některých odborných názorů je televize chválena jako obohacující prvek lidské 

kultury. Na druhou stranu je však také zatracována jako prvek, který kultuře příliš nepřispívá 

a spíše jí určitým způsobem škodí. Na jedné straně tak televize jako médium ponouká 

příjemce k vytváření názorů na ni a na straně druhé pak sama názory vytváří. Staví tak své 

příjemce před otázku, zda tyto vyprodukované názory přijmout jako platné, či nikoliv.  

Například Neil Postman chápe televizi jako negativní prvek z hlediska degradace 

smyslu média pouze na produkci zábavy. Televize dle jeho názoru učinila ze zábavy 

přirozenou formu zobrazení jakékoliv skutečnosti. Problém však nevidí v tom, že by televize 

nabízela zábavná témata, nýbrž v tom, že jakékoliv téma převádí na zábavu. Nad jakýmkoliv 

mediálním sdělením se pak vznáší předpoklad, že nám má přinášet zábavu a potěšení, do 

čehož je bohužel zahrnuto i televizní zpravodajství.
39

  

Ať už má televize sklony měnit veškeré vysílané informace v zábavu či nikoliv, mělo 

by se na televizi nahlížet jako na jakéhosi „kulturního činitele zejména jako provokatéra  

a šiřitele různých mínění“.
40

  

 

                                                 
37

 SCHULZ, Winifried Funkce a důsledky politické komunikace. 2000 In: Jirák, J. - Říchová, B.: Politická 
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38

 Tamtéž 
39
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2.1.3 Televize z hlediska ekonomického kontextu 
 

 Dalším důležitým kontextem, díky kterému je televizi možné hodnotit a rozebírat, je 

kontext ekonomický. Samotná média (včetně televizních společností) vytvářejí svébytná 

odvětví, která můžeme považovat za tzv. „mediální průmysl“. Ten charakterizují právě tyto 

rysy:
 41

    

1) Ekonomicko-organizační (zohledňuje organizaci a technické zajištění výroby  

a distribuce produktů a chování médií na mediálním a reklamním trhu)  

2) Společensko-politický (týká se chování médií v procesech výkonu a distribuce moci, 

tedy zapojení do veřejné a politické komunikace a procesů společenské regulace) 

3) Kulturní (týká se jednak kultury obecně a kultury mediální produkce, tedy hodnoty 

 a tradic, které prezentují pracovníci v médiích)  

Ačkoliv je při výkladu médií kladen důraz především na druhý a třetí rys mediálního 

průmyslu (tedy na vnější podmínky), pro účely mé práce bude pochopitelné, když se budu 

věnovat pouze prvnímu rysu, a to ekonomicko-organizačnímu (tedy vnitřním podmínkám).  

Ekonomický aspekt médií, tedy i televize, formuje především dvojí vztah ke svým 

zákazníkům (jak již bylo nastíněno pomocí propagačního modelu masové komunikace od 

Denise McQuaila v jedné z předchozích kapitol), a to vztah k divákům, jejichž pozornost se 

snaží zachytit a udržet a na druhé straně je to také vztah k inzerentům, kterým zmíněnou 

pozornost diváka média dále poskytují a prodávají. Pochopení tohoto vztahu a vhled do 

ekonomiky médií pomůžou lépe pochopit to, jak média fungují a jak jsou řízena.
42

 

Televize (především soukromé) jsou v liberálně demokratických společnostech 

financovány především z reklamy, tedy z prodeje vysílacího času inzerentům (často přes další 

subjekty – v tomto případě přes mediální agentury).
43

  

Cena reklamního vysílacího času se odvozuje od očekávané sledovanosti daného 

pořadu publikem v daném čase. Cenu určuje tzv. GRP neboli Gross Rating Point, tedy 

kumulovaná sledovanost v populaci.
44

  

Příjemců sdělení, tedy diváků je však omezený počet, proto o ně televizní společnosti 

na mediálním trhu musí soupeřit. K zachycení pozornosti co největšího počtu diváků jim také 

                                                 
41

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 978-807-3674-

663. str. 134 
42

 Tamtéž - str. 136 
43

 Tamtéž - str. 134 
44
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může sloužit marketing a různé formy sebeprezentace. Tomuto tématu však bude následně 

věnována samostatná kapitola, proto zde toto téma nebudu více rozvádět. Pro účely této 

kapitoly postačí nástin existence reklamního trhu, na kterém je „publikum zbožím, kterým 

média soupeří o pozornost, zájem a finanční prostředky inzerentů.“
45

  

Snaha zajistit si na jedné straně pozornost diváků a na straně druhé pozornost 

inzerentů má značný vliv na povahu produkovaných sdělení. „Reklama se tak v tržně 

orientovaných ekonomikách stává neodmyslitelnou součástí mediální produkce, spoluformuje 

ji a mnoha způsoby ovlivňuje konečnou podobu mediální produkce.“ 
46

 Tento trend úzce 

souvisí s komercionalizací mediálních obsahů, tedy přizpůsobení jejich charakteru tak, aby 

přilákal (a udržel) pozornost co nejvíce diváků. Ostatní role mediálních produktů, ať už jde 

 o estetické, umělecké, vzdělávací či osvětové, tak mohou pod tímto vlivem ustupovat spíše 

do pozadí. Pod tlakem diktátu reklamního trhu také dochází k fragmentizaci publika podle 

kritérií nabídky zboží a služeb, ekonomické síly a spotřebních návyků. 
47

 

Výše jsem naznačil, že to, co televizní média prodávají inzerentům, je sledovanost 

diváků. Na dalších řádcích bude vhodné nastínit, jak se sledovanost měří.  

Měření televizní sledovanosti prošlo svým specifickým vývojem a probíhalo několika 

způsoby. Za starší metodu je považován deníčkový výzkum, kterým se zjišťovala jednak 

spokojenost diváků s vysílanými pořady, a v druhé řadě pak sledovanost médií. Nejznámější  

a nejčastěji používaný výzkum je však elektronické měření pomocí peoplemetrů. K bližšímu 

popisu a vývoji měření se dostanu v samostatné kapitole Vývoj měření sledovanosti.   

Ve vztahu médií a reklamy je možné vycházet ze dvou přístupů. První  

– liberálněpluralistický přístup – vyzdvihuje především výhody, které zmíněný vztah médií  

a reklamy přináší. Podle tohoto přístupu reklama jednak zvyšuje spotřebu, dále rozšiřuje 

nabídku směrem ke spotřebitelům, ale hlavně ekonomicky garantuje nezávislost médií na 

státu. Podle tohoto názoru je možné reklamu brát jako podmínku k naplnění svobody projevu. 

Druhý přístup – kritický – dostává svému názvu a zaměřuje se na deformační vztah médií 

 a inzerentů vzhledem k mediální produkci. Podle tohoto přístupu se tedy v tomto vztahu 

nemůže jednat o zaručení svobody slova, ale spíše o prezentaci a přizpůsobování mediálních 

obsahů zájmům inzerentů. To vede k menší pestrosti mediálních sdělení, neboť podobné 

zájmy inzerentů vedou k překrývání a stejnosti mediálních produktů vycházejících od různých 

                                                 
45
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mediálních subjektů. Zvláště pak televizní vysílání asi nejvíce směřuje k tvorbě podobných 

produktů a k potlačování více odlišných alternativ.
48

   

Na média je možné nahlížet jako na obchodní podniky. Mediální produkty jsou 

vyráběny podobným způsobem jako produkty na výrobní lince. Jednotlivé mediální produkty 

se vyvíjejí, zkouší, upravují, inovují stejně jako klasické spotřební zboží. Snaha 

minimalizovat obchodní rizika úzce souvisí s výše uvedenou komercionalizací mediálních 

sdělení. Tato snaha také může vést ke zhodnocení už jednou vyvinutých produktů – tedy 

k tzv. recyklaci mediálních sdělení.
49

 

Mediální produkce nemá jen fázi výrobní, ale také distribuční. Na procesu, než se 

konkrétní mediální produkt dostane k příjemci, se může podílet více organizací. Například 

televizní společnost může uvést svůj vlastní pořad, ale stejně tak může zakoupit licenci na již 

hotový formát, který vyprodukovala jiná firma, potažmo televizní společnost.
50

 

V poslední řadě je třeba zmínit, že mediální organizace, tedy i televizní společnosti, 

mají vlastní byrokratickou strukturu, a jedná se tak o složité organizační celky 

s propracovanou hierarchií. Za tvorbou konkrétního sdělení stojí složitá organizační struktura, 

která se skládá z výkonů konkrétních profesí (scénáristé, osvětlovači, kameramani atd.).
51

              

 

2.2 Televize jako součást systému médií 
 

  Ještě než se dostanu k samotnému postavení médií (televize) v Česku, je třeba zde 

udělat krátký exkurz do systému médií, jehož je každé médium, tedy i televize, součástí. 

Nástin mediálních systémů je důležitý k pochopení médií samotných – jejich fungování  

a pozici v konkrétních společnostech. Nejprve se pokusím ukázat, jak systém médií vidí  

a definují odborníci Daniel C. Hallin a Paolo Mancini (záměrně vynechávám Čtyři teorie 

tisku, neboť je pro účely této práce nepovažuju jako aktuální a důležité). Následně se pomocí 

jejich definic pokusím nastínit situaci v české zemi.   
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2.2.1 Mediální systémy  - Hallin a Mancini 
  

Ačkoliv není úplně ideální začínat tuto kapitolu názory Hallina a Manciniho z knihy 

Systémy médií v postmoderním světě, neboť jejich pohled na tuto problematiku spíše přísluší 

západním, jižním a severním státům Evropy a také státům Severní Ameriky, považuji jejich 

názory za základ teorie systému médií. 

Podle zmíněných autorů existují tři mediální systémy, do kterých přísluší řadit 

konkrétní státy. Jedná se o liberální mediální systém nebo také severoatlantský model 

(tam můžeme řadit Británii, Irsko a Severní Ameriku). Tento model je charakterizován 

relativní dominancí tržních mechanismů a komerčních médií. Dalším systémem je tzv. 

demokraticko-korporativistický nebo také severo-středoevropský model (kam se řadí 

severní kontinentální Evropa) – tento model se vyznačuje společnou existencí komerčních 

médií napojených na politické a sociální uskupení. Posledním modelem je model 

polarizovaného pluralismu neboli také středomořský (sem můžeme zařadit evropské státy 

v okolí Středozemního moře) – tento model se vyznačuje integrací médií do politických stran. 

Odráží se v něm také slabší historický vývoj komerčních médií a silná role státu.
52

  

V kapitole „Srovnávání mediálních systémů“ je autory vysvětleno, podle jakých 

kritérií jsou porovnávány mediální systémy. Jedná se o 4 dimenze, které poslouží  

i v následující kapitole, kde se budu již věnovat mediálnímu systému v České republice.  

První dimenzí či kritériem pro hodnocení mediálních systémů je míra rozvoje 

mediálního trhu, další dimenzí je propojení médií a politických stran (v jakém rozsahu média 

reflektují politické rozložení ve společnosti). Mediální systémy se poměřují také z hlediska 

rozvoje novinářského profesionalismu a v neposlední řadě také podle stupně státních zásahů 

do záležitostí médií.
53

  

Mezi jednotlivými státy, které do svého uvažování Hallin a Mancini zahrnuli, existují 

rozdíly v míře rozvoje mediálního trhu. Rozdíly mohou být dány už například tím, že se 

v některých státech (např. v jižní Evropě) nevyvinuly mediální instituce jako samostatně 

profitující podniky – ba naopak – byly dotovány politiky či lidmi zainteresovanými v politice. 

Rozdíly je také možné hledat v poměru četnosti komerčních médií a médií napojených na 

politiku. Hallin s Mancinim viděli také úzkou spojitost mezi absencí vysokonákladového tisku 
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pro široké masy a rozvojem médií jakožto politických institucí. Nerozvinuté tržní prostředí 

mělo podle nich možné následky v rozvoji médií kontrolovaných státem.
54

  

Postupem času, jak média (obzvláště noviny) přestávala být závislá na financování 

politickými stranami a jednotlivci (což po sametové revoluci obzvlášť platí pro ČSR), 

přicházela mezi média potřeba být neutrálním provozovatelem – tato potřeba v některých 

západních státech (obzvláště v USA) byla převedena do praxe již v 19. století. Média (nelze 

však říct, že veškerá) se postupem času začala vymaňovat z přímého vlivu politických stran  

a ekonomických zájmů jednotlivých lidí. Tento proces se však děl v dlouhém časovém 

rozmezí. Míra neutrality, které chtělo mnoho médií s příchodem svobody dosáhnout, však 

byla podmíněna ekonomickou soběstačností. Média se tak musela zaměřit na vydělávání 

peněz z inzerce. Tento obrat byl logicky doprovázen rozvojem komerčních médií, což bylo 

také mimo jiné často spojeno s rozvojem profesní žurnalistiky. Jednalo se o přechod od 

politického žurnalismu k žurnalismu profesnímu. Nelze však říci, že by jakékoliv novinářství 

na světě bylo neutrální. V komerčních médiích tak může být skrytě prosazován politický 

názor a naopak nekomerční média mohou být politicky vyvážená.  

Dle autorů přetrvávají tendence médií tíhnout k určitým politickým názorům. 

V některých státech se tento trend projevuje více, někde méně. Důležité je v tuto chvíli také 

podotknout, že skoro celé 20. století byla média napojena na politické strany či jiné druhy 

organizací (obchodní unie, kostely či organizace napojené na politiku), proto je třeba vnímat 

dnešní vztah médií z hlediska této historické perspektivy, neboť právě takto dlouhý vztah 

médií a organizací mnohde přetrval v různých podobách, a může mít stále vliv na povahu 

médií.
55

   

Vztah mezi médii a politickou scénou lze také uchopit z hlediska systému médií 

veřejné služby a regulačních orgánů dohlížejících na komerční vysílání. U obojího se jedná  

o veřejné instituce, tedy instituce, které mají vazbu na politický systém. Podoba těchto vazeb 

se liší stát od státu, proto Hallin s Mancinim rozlišovali čtyři modely řízení vysílání veřejné 

služby a regulačních orgánů: 

a) Vládní model – veřejné vysílání je kontrolováno přímo státem či politickou 

většinou 
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b) Profesní model – model vysílání, který není napojen na státní politickou kulturu a 

je tak udržován profesionály (například British Broadcasting Corporation neboli 

BBC ve Velké Británii) 

c) Parlamentní model (model proporčního zastoupení) – v televizním vysílání jsou 

poměrově zastoupeny hlavní politické strany (příkladem budiž vysílání 

v Německu, kde byl ustaven jakýsi výbor režisérů z hlediska poměrného 

zastoupení a jednak také byly televizní kanály rozděleny mezi hlavní politické 

strany) 

d) Občanský neboli korporativistický model – kontrola televizního vysílání je 

rozdělena mezi sociální a politické skupiny. Od předchozího modelu je tento 

odlišen právě rozšířením vlivu za politické strany, tedy na jiné sociálně relevantní 

skupiny (obchodní unie a společnosti, náboženské organizace či etnická sdružení 

 zmíněný model byl využíván v například v Nizozemsku)
56

 

2.2.2 Mediální systém v české zemi 
 

 Jak jsem již zmínil v předchozí kapitole, systémy médií podané Hallinem a Mancinim 

se zabývají jen náhledem na západní svět a systémy ve střední a východní Evropě jimi 

zůstávají opomenuty. Toto vyčlenění střední a východní Evropy z popisu mediálních systémů 

na jednu stranu odpovídá obecnému rozdělení Evropy především z hlediska odlišného 

historického vývoje, ale na druhou stranu má své opodstatnění. Toto opodstatnění je možné 

hledat v nedostatečném množství metodicky ukotvených dat a poznatků získaných studiem 

zdejší mediální krajiny, které by bylo možné využít ke konstituci mediálního systému. Dalším 

důvodem je také nedostupnost mnoha materiálů ve světově dostupném jazyce.  

Za předpokladu, že každý model nastíněný Hallinem a Mancinim představuje 

uskupení geograficky si blízkých zemí, které byly historicky v intenzivním kulturním 

kontaktu, by byl český model zařazen do demokraticko-korporativistického (severo-

středoevropského). Česká země byla totiž v úzkém historickém sepětí se sousedním 

Německem a Rakouskem, které do zmíněného modelu spadají. Nicméně zařazení českých 

médií do systému dělení dle autorů Hallina a Manciniho nebude tak jednoduché.  

Ve 20. století prošla česká (československá) země mnoha změnami, které byly nutně 

následovány rolí médií ve společnosti. Starší vývoj médií do roku 1938 napomohl vzniku 

modelu s výraznými demokraticko-korporativistickými rysy. Tento model byl však narušen 
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druhou světovou válkou a následně poměry v české společnosti, které nasměřovaly média 

směrem k totalitní roli a k leninské doktríně. Ta vnímala média jako „nástroj řízené práce 

s veřejným míněním („uvědomování mas“), podřizuje je kontrole a buduje jako 

centralizovaný systém.“
57

  

V českém prostoru se tak na základě historických událostí zformoval tzv. 

„příkaznický“ mediální systém, ve kterém média vykazovala „vysokou míru centralizace 

v řízení a regulaci a jejich oficiální role byla definována jako nástroj prosazování dominantní 

ideologie (opačný model liberálně-demokratický byl považován za klamavý).“
58

 Toto období 

by dle Hallina a Manciniho česká média spíše řadilo pod středomořský model neboli model 

polarizovaného pluralismu, kam spadají Španělsko a Portugalsko, se kterými měla česká země 

mimo jiné společnou i následnou tzv. divokou deregulaci, která se podepsala například pod 

způsob privatizace některých deníků po roce 1989.
59

  

Po sametové revoluci prodělala česká společnost zásadní změnu. Jejím výsledkem 

bylo jiné nastavení médií. Ta měla splňovat nároky liberálně-demokratického modelu, a měla 

se tak stát dle očekávání nezávislými. V tento moment je však důležité poznamenat, že 

strukturní a ekonomické proměny médií (která musí akceptovat kontext, do kterého vchází) ne 

vždy musí jít ruku v ruce s očekáváním změny kurzu médií – ten dle Jana Jiráka může 

setrvávat ve svém vlastním mytologickém čase, což se také po sametové revoluci stalo 

v české zemi. Liberálně-demokratický model je mimo jiné nahlížen z hlediska vysoké úrovně 

svobody projevu a postavení médií jako nezávislých subjektů. Proto stanovení médií 

nezávislými bylo bráno jako neodmyslitelná podmínka přechodu od totalitního 

k demokratickému klimatu ve společnosti. Česká společnost však přecházela do liberálně-

demokratického modelu v době, kdy tento model prodělával krizi. Stále více se na úkor 

profesionálního žurnalismu prosazovaly zájmy korporací, které se stávaly vlastníky 

konkrétních médií. V té době tak byla stále aktuálnější otázka, komu by měla patřit ona 

nezávislost a svoboda projevu – novinářům, či vydavatelům? 
60

 

Do zmíněného systému vstoupila česká média s idealistickými představami 

čerpajícími z uvolněných zlatých 60. let 20. století (jakási krátká etapa uvolnění svobody 

projevu a projevení liberálního modelu), na což také poukazují Jan Jirák s Tomášem 

Trampotou v úvodu knihy Systémy médií v postmoderním světě: „Jak dokládají naděje z let 
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1967 a 1968 zmaření intervencí vojsk Varšavské smlouvy, média byla jako instituce svobody 

projevu a demokratického veřejného života v české společnosti živá a na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let se opět přihlásila ke slovu.“ 
61

   

Na počátku 90. let prodělala česká média několik zásadních změn, které pomohou 

pochopit systém, jenž se v těchto letech v českých médiích konstituoval. V prvé řadě došlo 

k proměně obsahové  - rozpad systému úkolování médií postavil média před možnost zaměřit 

se více na zájmy svého publika. Ve velké míře proběhlo odstátnění jednotlivých médií. 

Následovala privatizace médií, která mimo jiné umožnila vznik duálního principu ve vysílání, 

tedy existenci veřejnoprávních a soukromých televizí a rozhlasů. Zmíněnému vývoji se 

postupně přizpůsobila mediální legislativa. Privatizace českých médií navíc přivedla do 

českého prostředí mnoho zahraničních investorů, kteří také neváhali investovat do nových 

technologií. 
62

  

Ačkoliv tak měla česká média po sametové revoluci tendenci směřovat k liberálnímu 

modelu, projevil se zde spíše model atlantský a s ním spojená vysoká komercionalizace médií 

prezentovaná zájmy nových vlastníků. K podrobnějšímu popisu mediální krajiny se však 

dostanu v jedné z následujících kapitol, která bude věnována mediálnímu klimatu v období, 

kdy na televizní trh vstoupily televize, kterým se věnuje tato práce. 

 

2.2.3 Mediální systém v české zemi po roce 1989 dle kritérií podle Daniela C. 
Hallina a Paola Manciniho  
 

K bližšímu popisu systému médií v českých zemích po roce 1989 je možné použít 

kritéria, dle kterých řadili Daniel C. Hallin a Paolo Mancini jednotlivé země do různých 

modelů mediálních systémů.  

Pokud by měla být česká média charakterizována dle prvního z nich, tedy dle vývoje 

mediálních trhů s důrazem na vývoj tisku s masovým nákladem, spadala by podle indexu výše 

nákladu tisku přepočteného na 1000 obyvatel (152 výtisků na 1000 obyvatel) mezi model 

polarizovaného pluralismu a zbývající dva modely (liberální a demokraticko-

korporativistický).
63
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Z dalšího hlediska – rodového rozložení každodenních čtenářů novin – by česká 

mediální krajina se svým indexem 1,1 (poměr podílu mužů a žen) ležela mezi liberálním  

a demokraticko-korporativistickým modelem.
64

  

S ohledem na politický paralelismus je možné v české zemi předpokládat inklinaci 

jednotlivých deníků k politickým názorovým proudům. České deníky můžeme rozlišit dle 

pomyslné osy pravice-levice právě díky publiku, které se názorově přiklání buď k pravici, 

nebo k levici (ke studiu samotných deníků a jejich inklinaci k politickému zaměření schází 

adekvátní data). Studium publika tak ukazuje, že by pravici prezentovaly deníky Hospodářské 

noviny, Mladá fronta a Lidové noviny. Levicově orientované publikum si naopak kupuje 

například deník Právo. Co se týče organizačního propojení médií a politické sféry, jedná se 

v porevoluční době spíše o výjimky - viz. Haló noviny vydávané společností Futura, kterou 

založila Komunistická strana Československa, nebo Denní telegraf vydávaný Občanskou 

demokratickou stranou (skončil komerčním neúspěchem).
65

  

Vymezení se médií z politických organizačních vlivů v 90. letech je také možné dle 

Hallina a Manciniho brát jako výsledek obecného trendu, neboť z historického hlediska by 

měla česká média v souvislosti s politickým paralelismem na co navazovat. Především v době 

totalitního režimu byly například deníky úzce organizačně provázány s politickými 

organizacemi Národní fronty. Nyní je však možné konstatovat (na základě dostupných 

informací a dat), že se politický paralelismus v současných českých médiích příliš 

neprojevuje. Z tohoto ohledu by se česká média spíše řadila pod model liberální. Nicméně 

toto nelze s určitostí doložit, neboť k přesnějšímu vymezení schází relevantní data. Mimo jiné 

politický paralelismus souvisí se dvěma způsoby, jak média pracují s různorodostí 

názorových proudů – jedná se o vnitřní či vnější pluralismus. Dle toho je možné tvrdit, že 

česká vysílací média jsou spíše zastánci vnitřního pluralismu a udržují si tedy neutralitu 

 a vyváženost svého mediálního obsahu. Toto je také ovlivněno samotným zákonem  

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. U českých tištěných 

médií je situace jiná. Podrobnější výzkum by možná ukázal na určité stranění, nicméně  

o vnějším pluralismu, kdy jsou jednotlivá média provázána s různými ideovými proudy, nelze 

mluvit.
66

  

V případě dalšího a posledního kritéria – vývoje novinářského profesionalismu  

– bohužel schází relevantní data v oblasti autonomie novinářů vzhledem k mediálním 
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organizacím a vlastníkům médií. Na druhé straně mohou profesní normy zastávané českými 

novináři stavět na dlouholeté tradici vzdělávání novinářů, která sahá až do roku 1928, kdy 

byla založena Svobodná škola politických nauk
67

 (a má své hojné pokračování na mnoha 

fakultách v ČR), což také může přispívat k upevnění profesních norem. Nedílnou součástí 

upevňování zmíněných norem jsou také vlastní kodexy mediálních organizací či profesní 

sdružení novinářů, která by se měla nacházet mimo struktury mediálních organizací 

 a vlastníků médií.  Nicméně postavení české profesní organizace - Syndikátu novinářů – není 

příliš silné (ve srovnání s mediálními krajinami Francie, Německa a skandinávských zemí).
68

  

Na závěr je třeba zdůraznit, že snaha zakotvit českou mediální krajinu do nastíněných 

modelů dle Hallina a Manciniho má pouze hypotetický charakter, neboť převážně nevychází 

z relevantních dat a také čerpá z jiných metodik jejich získávání. Nicméně i tak úvod Jana 

Jiráka a Tomáše Trampoty v knize Systémy médií v postmoderním světě, ze kterého jsem 

převážně v této kapitole čerpal, jsou zajímavým a velice hodnotným náhledem na česká média 

ve světovém kontextu, a mohou tak posloužit jako opěrný bod k dalšímu pokračování.    

  

2.3 Vývoj médií v české zemi po roce 1989  
 

 Na pozadí ekonomické, politické a společenské změny z přelomu 80. a 90. let 

proběhla transformace médií. Jejím hlavním rysem byla zásadní změna postavení médií ve 

společnosti, dále pak jejich ekonomické zakotvení a politická působnost. Transformace dle 

Jaromíra Volka v rozhovoru na téma Česká média po roce 1989 vstupovala do „téměř 

vyvlastněného veřejného sémantického prostoru, ve kterém vládla leninská doktrína definující 

média jako nástroje uvědomování mas, respektive jako nástroje centralizované propagandy 

řízené jedinou státostranou.“
69

 Tyto nastíněné vstupní podmínky poznamenaly samotný 

průběh transformace českých médií. Česká média tak dle Volka stála před nesnadnými úkoly: 

odstranit státní monopol na vysílací služby, zavést tržní pravidla pro podnikání v oblasti 

médií, pomoci urychlení technologické změny změnit a aplikovat novou legislativu, zvýšit 

pluralitu mediálních obsahů a odstranit vliv státu či politických struktur na média.  

Česká média se tak vydala cestou oproštění od autoritářského řízení, kdy sloužila 

propagaci zájmů konkrétní politické strany či organizace, směrem k uspokojování potřeb 
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volného trhu. Tyto potřeby reagovaly z jedné strany na politické dění – byly nástrojem 

svobodných projevů a nabízely prostor k veřejné diskusi a z druhé strany reagovaly na změnu 

tržního systému – byly nástrojem v oblasti soukromého podnikání, které poskytovalo 

informace, zábavu či rozptýlení.
70

  

Mediální systém byl dle Bednaříka, Jiráka a Köpplové po sametové revoluci 

v tehdejším Československu konstituován v několika rovinách:
 71

 

 změnila se legislativa a transformoval se plnohodnotný reklamní trh 

 změnil se obsah mediální produkce 

 proběhla transformace v mediálním sektoru a to především na poli vlastnických 

vztahů 

 zásadním způsobem se změnila poptávka recipientů  

Důležitým bodem transformace médií byla již zmíněná snaha oddělit média od státu,  

a najít tak nové podoby jejich ekonomického, právního a společenského ukotvení. Tato snaha 

byla přetavena v privatizaci, která byla považována jako klíč k uzdravení dříve totalitou 

zatížených médií. Vlnou privatizace prošla nejen tištěná média, ale také větší část vysílacích 

médií. U vysílacích médií vznikla po vzoru těch západních média veřejné služby. To 

umožnilo vznik tzv. duálního systému, tedy existence soukromých médií a médií veřejné 

služby vedle sebe. 
72

 

 „Klíčovým krokem ve vývoji českých médií bylo ustavení reklamního trhu, čímž byl 

zahájen proces komercionalizace médií.“
73

 Tato komercionalizace s sebou pochopitelně 

přinesla zásadní změnu mediálních obsahů a to především směrem k bulvarizaci. 

Komercionalizace médií a s ní spojené soukromé vlastnictví médií bylo tedy bráno „jako 

účinná obrana proti ovládnutí veřejné sféry státem.“
74

 Komercionalizace zároveň napomohla 

k vybudování stabilního reklamního trhu, který byl základem k dobrému fungování 

soukromých médií.  

Dle Volka však došlo ke komerční kontaminaci i médií veřejné služby, které tak ve 

výsledku nabízejí podobné produkty jako komerční média.
75
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Když se pozastavím nad výsledky transformace českých médií, podařilo se dle Volka 

realizovat stoprocentně pouze odstranění monopolu na vysílací služby, když hned v počátcích 

vznikla komerční vysílací média jak na poli televizí (TV Premiéra a TV Nova), tak na poli 

rádií (Evropa 2, Frekvence 1). Příliš se však nepodařilo dodržet vyšší obsahovou pluralitu 

médií, a to právě díky komercionalizaci, která má na svědomí stále větší homogenizaci 

mediálních sdělení. O homogenizaci lze mluvit také na poli vlastnických struktur, kdy stále 

více mediálních domů vlastní vícero mediálních produktů, a ve výsledku tak dochází 

k centralizaci vlastnictví jednotlivých médií.
76

 

Největší problém dnešních médií Volek spatřuje v tzv. politicko-mediálním 

klientelismu, především pak v médiích veřejné služby, kdy jsou mediální rady pouze 

nástrojem parlamentních politických stran: „Stranicko-politická „privatizace“ médií veřejné 

služby tak de facto vede k uzavírání politického spektra pro neparlamentní politické 

subjekty.“
77

         

 Jelikož byl pro další vývoj českých médií poměrně stěžejní proces privatizace, uvedu 

zde ve stručnosti její průběh.  

Dlouhodobý odpor k vytrvalé nadvládě komunistického režimu pravděpodobně stál za 

intenzivním odmítnutím jakýchkoli spojitostí s tímto režimem. Možná právě proto docházelo 

k jasné podpoře politických a ekonomických reforem, ve kterých se měla role státu omezit na 

minimum. Z tohoto důvodu byly pravděpodobně odmítnuty jakékoliv limity ve spojitosti 

s vlastnictvím médií. Dle Milana Šmída prakticky neexistují žádné limity pro zahraniční 

investory v souvislosti s vlastnictvím médií.
78

 V této souvislosti proběhla deregulace 

rozhlasového a televizního vysílání. Stát si uchoval pouze částečnou kontrolu v Poštovní 

novinové službě (PNS) a tiskárenském podniku Česká typografie.
79

 

Poměrná většina ostatních médií pak byla do roku 1993 již zprivatizována, a to buď 

spontánní (1990-1992) či státem regulovanou (1992-1994) privatizací. Na počátku spontánní 

privatizace stály samotné redakční kolektivy konkrétních médií. Ty se po revoluci vzbouřily 

proti svým šéfům, kteří byli dle dřívějších kritérií dosazováni komunistickou stranou. V první 

polovině roku 1990 tak většina českých médií fungovala na bázi samosprávy pod vedením 

šéfredaktorů, které si již demokratickým způsobem zvolili zaměstnanci redakcí. Druhým 

                                                 
76

 PERLA, Jan. Česká média po roce 1989. Brnopolis [online]. 2009 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: 

http://www.brnopolis.eu/2009/02/ceska-media-po-roce-1989.html 
77

 Tamtéž 
78

 Výjimkou je omezení tzv. křížového vlastnictví. Vysílací zákon z roku 2001 nedovoluje, aby jeden majitel 

celoplošného rozhlasového nebo televizního programu vlastnil nebo kontroloval jiný program stejného typu.  
79

 ŠMÍD, Milan. Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu [online]. Praha [cit. 2013-05-12]. 

Dostupné z: http://www.louc.cz/pril01/smidvlastnictvi.pdf. Studie. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. 



29 

 

krokem pak bylo založení akciové společnosti danou redakcí, která pak fakticky začala 

spravovat vlastní deník s podobným či přímo stejným názvem (např. redakce Mladé fronty 

založila akciovou společnost MaF a.s., která získala vydavatelská práva na deník s názvem 

Mladá fronta Dnes. První číslo vyšlo 1. září 1990 s grafickou úpravou podobnou deníku 

Mladá fronta).
80

 

 Privatizaci českých médií doprovázela změna legislativy, která umožnila soukromé 

podnikání a zakládání akciových společností. V říjnu roku 1990 byl stanoven Zákon o malé 

privatizaci. Ten umožnil dražit majetek státních podniků (pouze v oblasti obchodu, služeb  

a drobné výroby vyjma zemědělství). V únoru roku 1991 byl přijat Zákon o velké privatizaci. 

Ten ustanovil Fond národního majetku, a stanovil tak pravidla převodu státního vlastnictví do 

soukromých rukou. Na rozdíl od ostatních států proběhla privatizace na českém území 

poměrně rychle – v období 1992-1994 přešlo pod soukromé vlastníky přibližně 80 % státního 

majetku. To se událo také díky tzv. kuponové privatizaci, kdy se mohl díky koupi speciálních 

kuponů na privatizaci podílet každý občan. Do vlastnictví hlavních médií (tisku, rozhlasu  

a televize) však investovali především zahraniční investoři, kteří tak v letech 1991-95 získali 

výhodnou startovací pozici.
81

  

 Společně s ekonomickou reformou zaznamenaly vzestup také výdaje do reklamy, která 

byla důležitým zdrojem financování médií. Následující tabulka ukazuje, jak rostly výdaje na 

reklamu do médií v prvních deseti letech po revoluci. U některých mediálních společností tak 

reklama nahradila ztracené příjmy ze státních dotací, na kterých byly do té doby závislé. 

V následující tabulce je možné vidět, jak každoročně rapidně stoupaly výdaje do reklamy.  

 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

tisk 310 980 2,757 3,46 3,8 3,62 4,3 4,8 5 5,1 5,45 

TV 40 167 1,05 1,8 2,7 3,1 3,8 4,4 5,3 5,43 5,71 

rozhlas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 594 710 740 850 910 985 

outdoor n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 741 880 950 950 960 1,015 

internet - - - - -  -  - - 25 55 110 

ostatní 24 244 925 1,11 1,415 180 210 230 195 200 210 

celkem 374 1017 4,732 6,37 7,915 8,235 9,9 11,12 12,32 12,66 13,4 

Tabulka č. 1 - Výdaje na reklamu do médií v letech 1990-2000 (v milionech českých korun)
82
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2.3.1 Vývoj televize od počátku transformace do nástupu digitalizace    
 

 Vývoj televizního vysílání v české zemi po roce 1989 je možné z hlediska 

významnosti změn rozdělit do dvou etap. První etapou je v předchozí kapitole zmíněná 

transformace médií spojená především s jejich privatizací. Druhou etapou je nástup 

digitalizace v druhé polovině 10. let 2. tisíciletí, která též zásadním způsobem změnila 

televizní krajinu v České republice. V následující části uvedu nástin, jak obě etapy probíhaly  

a co pro ně bylo specifické.    

 Deetatizace televize v 90. letech proběhla řízeně shora jako výsledek politického 

rozhodnutí. Televizní vysílání tak mělo po vzoru britského a německého modelu směřovat 

k duálnímu systému. Odstátnění proběhlo na dvou úrovních – v prvé úrovni byla odstátněna 

Československá televize jako výrobce a vysílatel programů a v druhé úrovni bylo odstátněno 

technické zajištění vysílání, tedy kmitočtové spektrum a telekomunikační sítě. Vznikla tak 

média veřejné služby, která však nemůžeme považovat jako naprosto nezávislá na politické 

moci. Stále platí, že Poslanecká sněmovna rozhoduje o výši koncesionářských poplatků a také 

volí členy mediálních rad.
83

 Důvod, proč je možné dedukovat, že jsou média zatížena 

politickým aspektem, jsem zmínil již v předchozí kapitole pomocí názoru pana Volka. Ten 

upozornil na politicko-mediální klientelismus veřejných medií, kdy jsou mediální rady pouze 

nástrojem parlamentních politických stran.
84

  

V první části etapy vývoje se Československá televize rozdělila na Slovenskou televíziu 

a Českou televizi. Slovenská televízia vznikla v roce 1991, tedy paradoxně ještě v době, kdy 

existovala Československá televize. Vznik České televize se datuje k 1. lednu 1992. Do 

rozpadu federace tak tyto tři zmíněné televize existovaly vedle sebe. Se vznikem českého 

samostatného státu v roce 1993 skončila existence Československé televize a nadále již na 

českém území působila pouze Česká televize, která nabízela programy ČT1, ČT2 a ČT3.
85

    

 Pro vývoj vysílacích a tedy i televizních médií byla charakteristická politická podpora 

a preference (především ze strany pravicově orientovaných politiků) soukromých médií oproti 

médiím veřejné služby. Jako první významná soukromá televizní stanice se na televizním trhu 

objevila Premiéra, za kterou stála společnost FTV Premiéra, a.s., s účastí italského kapitálu. 

Tato televize začala vysílat na regionální úrovni v červnu roku 1993. V polovině 90. let 
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Premiéra získala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání licenci pro celoplošné vysílání. 

Roku 1997 přijala televize název Prima. V únoru roku 1994 začala celoplošně vysílat nová 

komerční televizní stanice Nova „a ještě během tohoto roku se stala ekonomicky 

nejúspěšnějším mediálním projektem.“
86

  

Nástup TV Nova také znamenal narušení rovnováhy duálního systému, což vedlo 

k oslabení role medií veřejné služby, tedy i České televize.  Ta v polovině 90. let poskytovala 

dva celoplošné kanály. Naproti tomu TV Nova a Premiéra poskytovaly další dva celoplošné 

komerční televizní kanály a vedle toho byla na vzestupu kabelová síť a satelitní vysílání.
87

 

 Televize Nova, respektive společnost CET 21 s.r.o., získala licenci k vysílání již 

v roce 1993. Frekvence se týkala bývalého federálního programu Československé televize. 

Jejím prvním generálním ředitelem byl Vladimír Železný. Právě s jeho osobou je vstup TV 

Nova na televizní trh často spojován. S jeho osobou je mimo jiné také spojován spor, který 

nastal poměrně záhy po vstupu a měl tak vliv nejen na interní politiku firmy, ale i na situaci 

TV Nova na trhu.  Když společnost CET 21 s.r.o. získala licenci na provozování televize, 

neměla potřebný kapitál, a proto se spojila v provozní či servisní firmě ČNTS (Česká 

nezávislá televizní společnost) se zahraničím investorem CME (66% podílu v ČNTS) a dále 

pak s Českou spořitelnou (22%). V roce 1999 společnost CME oznámila záměr spojit své 

aktivity s mezinárodním vysílatelem SBS Broadcasting, což mělo také znamenat předání 

vlastnictví ČNTS. Na to reagoval Vladimír Železný tím, že se rozhodl opustit ČNTS i CME  

a začal tak vysílat s novým českým partnerem, resp. se společností MEF Holding. Opuštěním 

CET 21 společností ČNTS došlo k porušení smlouvy se společností CME. Tento akt proto 

vyvolal mnoho žalob a právních sporů, mezi něž také patřily tři mezinárodní arbitráže, které 

byly vedeny jak proti Železnému, tak proti českému státu ve věci porušení mezinárodních 

dohod o ochraně státních investic. Výsledkem těchto sporů bylo právní rozhodnutí, že 

Železný musel vrátit 29 miliónů US dolarů a Česká republika musela zaplatit 355 miliónů US 

dolarů v roce 2003. Spory vedly k oslabení pozice Vladimíra Železného a jeho nových 

partnerů. MEF Holding nebyla schopna čelit vstupu silné finanční skupiny PPF do 

společností spojených s TV Nova. PPF tak později převzala rozhodující podíl v TV Nova.
88

   

 Druhý soukromý program TV Prima (původní Premiéra) prošel také fázemi proměny 

vlastnických struktur, ačkoliv to zajisté nemělo takové následky jako v případě Novy. 
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V letech 1994-2000 byla hlavním investorem Investiční a poštovní banka IPB. Po krachu této 

banky, ke kterému došlo v roce 2000, se podařilo bývalé podíly IPB v Primě převzít 

společnosti GES Holding. 

 TV Nova a TV Prima jsou během vysílání konkurenti, nicméně v oblastech společného 

zájmu své aktivity koordinují. To se týká především nákupu zahraničních a sportovních 

programů a cenové politiky při prodeji reklamního času. Výsledkem této koordinace tak může 

být posílení už tak dominantního postavení TV Nova na televizním a reklamním trhu.
89

 

Televize Nova se také značnou měrou podílela na rozvinutí reklamního trhu. Jak již 

bylo zmíněno, v počátcích rozvoje tržního systému a s ním spojenou vlnou privatizace již 

nebylo hlavní otázkou získání privilegovaného postavení u nadřízených politických orgánů, 

ale především uspět na volném trhu v konkurenčním boji o diváka. Příjmy média se tak stále 

více stávaly závislé na inzerci a reklamě. Rozvinutí reklamního trhu proběhlo na přelomu let 

1994 a 1995. „Reklamní agentury od médií vyžadovaly získání přístupu k co největšímu počtu 

čtenářů, posluchačů, diváků. Jejich požadavkům nejlépe a nejrychleji vyhověla soukromá 

komerční televize Nova, která v letech 1994 a 1995 na sebe strhla největší část nárůstu 

reklamních výdajů do médií.“
90

  

Zároveň je možné sledovat souvislost mezi komercionalizací médií a zábavním 

charakterem jimi vytvářenými produkty. Soukromá média tak v závislosti na akumulaci zisků 

„ve velké většině rezignovala na společensky významné cíle informativního, edukativního či 

kulturotvorného charakteru.“
91

   

Druhá etapa, během které se zásadním způsobem změnil televizní trh v České 

republice, byla éra digitalizace. S digitalizací byl neodmyslitelně spojen rozvoj nových 

technologií, především pak rozvoj počítačové technologie, která mimo jiné umožnila její 

nástup. Digitalizace se tak stala novou technologií, která umožnila přenos audiovizuální 

informace pomocí zemského, kabelového nebo satelitního vysílání. Přínosem digitalizace byla 

vyšší kvalita obrazové a zvukové informace, mimo jiné také vyšší pokryté televizním 

signálem. Nejdůležitějším přínosem, který stál za příchodem nových televizí, však bylo 

umožnění sdílení kmitočtového spektra vícero kanály, než bylo možné v případě analogového 

vysílání. 
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Pro digitalizaci bylo také významné schválení plánu „Technického plánu přechodu 

zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání“ Radou Českého 

telekomunikačního úřadu. Termín pro dokončení přechodu byl 11. 11. 2011. Podstatné změny 

však proběhly již v roce 2009, kdy došlo ve větší míře k vypínání analogových vysílačů. Ty 

byly vystřídány vysílači digitálními.  

Jako první digitální televize vstoupila na trh v roce 2007 Nova Cinema (majetková 

vazba na TV Nova). Následovala zpravodajská televize Z1 v roce 2008 investiční skupiny 

J&T a televize Prima Cool, která byla podobným projektem jako Nova Cinema (tedy opět 

vazbou na svou mateřskou televizi, v tomto případě Primu). První plnoformátovou digitální 

televizí pak byla televize Barrandov, která vstoupila na trh 11. ledna roku 2009 a spadala pod 

majetek ocelářského magnáta Tomáše Chrenka.   

 TV Barrandov tedy patří do vlastnictví Tomáše Chrenka, který je zároveň vlastníkem 

Moravia Steel a od roku 1996 i majitelem největších českých filmových ateliérů na 

Barrandově. Sám Chrenek vstup do ateliérů popisuje jako neplánovanou událost:  „My jsme se 

k Barrandovu dostali tak trochu nedopatřením. Nejprve jsme ho chtěli prodat, nepodařilo se 

to a nakonec jsme zjistili, že ho stojí za to restrukturalizovat.“
92

 Tento vstup byl doprovázen 

příchodem zahraničních filmových štábů na přelomu století, což studiím vynášelo desítky 

milionů ročně. Následoval však investiční útlum. Chrenek se proto rozhodl založit nový 

projekt. Tímto projektem byla právě nová plnoformátová televize Barrandov. Prvotní 

investice byla dle Chrenka jedna miliarda. 

 Nové digitální televize tak stály za dalším přerozdělením televizního trhu, ale také trhu 

s reklamou. Ačkoliv byl reklamní trh poměrně konzervativní, digitální televize představovaly 

další žádaný alternativní reklamní prostor ke stávajícím televizím. Největší výhodu nových 

digitálních televizí bylo možné spatřovat právě v jejich úzkém profilování na konkrétní 

cílovou skupinu. Inzerenti tak mohli mít jasnější představu o divácích.  

 Následující tabulka č. 2 ukazuje, jakým způsobem se vyvíjela sledovanost televizních 

stanic do nástupu digitálních televizí. V tabulce je možné porovnat, kterým televizím 

digitalizace pomohla a kterým uškodila. Měření proběhlo pomocí peoplemetrů. Proto jsou 

data uvedena od roku 1997, kdy oficiálně začalo měření tohoto elektronického typu. 
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  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TV NOVA 52,04 51,61 50,35 46,37 47,73 44,23 43,36 42.23 40,95 41,78 39,59 37,92 38,16 32,2 

ČT1 28,44 26,45 25,16 23,85 21,56 21,26 22,07 21,21 21,69 21,41 22,66 21,18 19,14 17,28 

ČT2 7,11 7,29 7,07 7,47 7,55 8,67 7,55 9,17 8,08 9,44 8,01 7,58 6,06 5,69 

Prima TV 8,9 11,08 12,47 16,55 17,58 20,33 20,58 21,58 23,13 20,28 19,36 17,93 16,71 16,74 

Ostatní 3,51 3,57 4,95 5,76 5,58 5,51 6,44 5,81 6,16 6,7 9,16 12,74 12,01 9,31 

ČT 24                   0,31 0,75 1,37 2 3,4 

ČT 4                   0,1 0,47 0,9 1,37 2,48 

Nova 

Cinema                       0,38 1,37 3,2 

Prima 

Cool                         0,63 0,63 

TV 

Barrandov                         1,5 4,22 

AT Media                         0,69 2,32 

Tabulka č. 2 – Vývoj podílu sledovanosti televizí v letech 1997 - 2010
93

 

 

Na vstup digitálních nováčků v televizním vysílání reagovaly také kabelové sítě. 

Jednou z nich byla také největší kabelová síť v Česku UPC. Na této síti mohli diváci sledovat 

programy nových televizí bezplatně.  

V současné době působí na českém kabelovém trhu desítky společností. Mezi největší 

patří společnost UPC Česká republika, mezi jejíž konkurenty patří firmy Self servis, Rio 

media a Elsat. Mimo těchto společností existuje také řada menších, jako jsou například SATT, 

Konsat či Kabelová televize CZ a další. 
94

 

Transformace médií a jejich vývoj v české zemi byl podmíněn vývojem příslušné 

legislativy, která postavila potřebné základy pro vznik soukromých médií. V následující 

podkapitole uvedu krátký exkurz do vývoje legislativy spojené s médii. 

2.3.2 Vývoj mediální legislativy po roce 1989  
 

 Konstituování nového systému médií na českém území bylo podmíněno podstatnou 

změnou české mediální legislativy, které zajišťovalo oddělení státu od médií a umožňovalo 

samostatný a na stranickém aparátu nezávislý chod médií.  

Vznik nové mediální legislativy odstartovalo oproštění preambule zákona č. 81/1966 

Sb. o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích z roku 1966 od 

formulace, která diktovala vedoucí úlohu KSČ v médiích. S novou Ústavou byla také přijata 
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Listina základních lidských práv a svobod. Tím byly položeny základní kameny pro budování 

nové mediální legislativy.   

Novelizace tiskového zákona z roku 1996 proběhla ve Federálním shromáždění  

v  březnu roku 1990. Ze zákona byl vypuštěn paragraf týkající se cenzury a bylo zrušeno 

omezení, které do té doby bránilo vydávat soukromým subjektům periodický tisk. Registrace 

nového titulu již nepodléhala schvalovacím procesům, a plnila tak spíše informační funkci. 

Novela tiskového zákona č. 86/1990 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon č. 81/1966 Sb.,  

o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích, však neřešil 

vlastnické poměry u vydavatelů, proto mohla se schválením státních orgánů vydávat tisk i 

zahraniční právnická osoba.
95

 Tento krok zajisté napomohl pozdější privatizaci českých médií 

zahraničními firmami. 

Pod tlakem veřejnosti, která žádala zrušení vysílacího monopolu, přijalo Federální 

shromáždění v roce 1991 zákon č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání. Tento zákon umožňoval získávání vysílacích licencí jak právnickým, tak fyzickým 

osobám. Zákon také nerozlišoval, zda se jedná o české či zahraniční žadatele o licence 

k vysílání.
96

 „Jediným zákonem, který mohl omezovat vlastnické poměry v médiích, byl zákon 

č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který stanovil, že pokud by ekonomický 

subjekt získal dominantní postavení, definované překročením hranice podílu 30 procent na 

relevantním trhu, musel by získat souhlas tehdejšího Ministerstva pro hospodářskou soutěž.“
97

 

Problémem však v tomto případě mohla být definice „relevantního trhu“, jak se později 

ukázalo v případě společnosti Vltava a Labe. Jejímu vlastníkovi Verlagsgruppe Passau bylo 

vytýkáno, že si odkupováním regionálních deníků zajišťoval dominantní postavení právě 

v oblasti regionálního denního tisku. Správní řízení bylo uzavřeno s tím, že k dominantnímu 

postavení nedošlo, protože se tento trh skládá z regionálního i celostátního denního tisku.
98

 

Následovaly další zákony (z roku 1991, které nabyly platnost v roce 1992), které 

vymezovaly veřejnoprávní rozhlas a veřejnoprávní televizi - tedy ČT (zákon č. 483/1991 Sb. 

o České televizi a zákon č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu). Za zmínku ještě stojí zákony  
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č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři 
99

 a zákon č. 103/1992 Sb. o Radě České republiky 

pro rozhlasové a televizní vysílání.
100

        

 22. prosince roku 1992 schválila ČNR zákon o některých opatřeních týkajících se 

rozhlasového a televizního vysílání, který dostal číslo 36/1993. Tento zákon novelizoval 

téměř všechny předchozí zmíněné zákony. Rozhodl, že ČT má nárok pouze na jednu vysílací 

síť, což upravilo původní koncept, který pro veřejnoprávní televizi zamýšlel dvě celoplošné 

sítě, přičemž se měl privatizovat pouze kanál OK3. Tímto zákonem tak bylo umožněno 

soukromým subjektům zajímat se o celoplošný kanál F1, čehož následně využila společnost 

CET 21 s televizní stanicí TV Nova.
101

  

 V roce 2000 byl přijat nový tiskový Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 

při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon upravoval 

povinnosti vydavatelů časopisů a novin. 

 V roce 2001, tedy o rok později, byl parlamentem přijat nový zákon o vysílání. 

Jednalo se o Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tento 

zákon omezoval křížové vlastnictví médií, což platilo pouze pro rozhlas a televizi. To 

znamenalo, že právnická či fyzická osoba může vlastnit pouze jeden celostátní rozhlasový, 

nebo televizní program. Tento přijatý zákon však nijak neupravoval přechod na zemské 

vysílání v ČR. Tím byl až zákon z roku 2005 – jednalo se o Zákon č. 127/2005 Sb.,  

o elektronických komunikacích. Zákon obsahoval i novelu mediálního zákona zaměřenou na 

problematiku digitálního vysílání. 

2.3.3 Měření televizní sledovanosti a jeho vývoj  
 

Jak jsem naznačil v jedné z předchozích kapitol, úspěšnost televize je měřena 

především z hlediska sledovanosti. Jednotlivé televize se tak zúčastňují měření sledovanosti. 

Měření sledovanosti prošlo vývojem, na jehož počátcích stál tzv. deníčkový výzkum. Ten 

realizovala Česká televize od 70. let (koncepce se zrodila roku 1968 a realizace začala o  

2 roky později) a pokračuje dodnes, avšak neměří jím už sledovanost. Tímto způsobem se 

totiž měřila nejen sledovanost, ale také spokojenost diváků s jednotlivými pořady. Průzkum je 

založen na vyplňování tzv. programových deníčků 1000 členným panelem respondentů. Tento 

vzorek respondentů je pravidelně obměňován. Respondenti v deníčcích vyplňují, jak jsou 
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s jednotlivými pořady spokojeni (pomocí bodů 1 až 10; 1 = nejhorší hodnocení, 10 = nejlepší 

hodnocení).
102

 

Na deníčkový výzkum navázal tzv. Mediaprojekt, který překlenul dobu mezi 

deníčkovým výzkumem a elektronickými peoplemetry. Tento projekt byl reakcí na prudký 

vývoj médií v letech 1991 až 1993, tedy v období transformace médií. Tento vývoj 

doprovázely různé metodiky měření, které čerpaly z různých typů výběru, a byly tak 

nesjednocené. Vznikla potřeba sjednocení těchto dílčích měření, což následoval výzkum 

„jedné měny“. „První společnou platformou, která se budoucností takového výzkumu 

zabývala, bylo standardizační grémium pro výzkum sledovanosti médií. Zakládající členové 

byli ARA, UVDT, APSV, RRM, IP Praha, ČT a ČRo. V roce 1993 se Grémium transformovalo 

v SKMO, které vypsalo tendr na jednotný výzkum – Mediaprojekt.“
103

 První Mediaprojekt byl 

multimediálním výzkumem, jenž sledoval tisk, televizi a rozhlas. Vzorek představoval 15 000 

respondentů ročně. Data sledovanosti tak byla získávána dotazováním. Výstupy měření byly 

uveřejňovány jednou za čtvrtletí. Výsledky tak nebyly nijak aktuální, a také proto vznikla 

potřeba přesnějšího měření, především pro účely měření televizní sledovanosti.  

V letech 1995 – 1996 bylo z podnětu televizních stanic připraveno přesnější a také 

rychlejší elektronické měření sledovanosti televizí pomocí tzv. peoplemetrů. Tento revoluční 

způsob měření umožnil především komerčním televizím prodávat reklamní časy podle 

pravidel, odvozených právě ze sledovanosti. Roku 1996 byla podepsána smlouva na první 

výzkum měření sledovanosti televize v České republice pomocí peoplemetrů. Zadavatelem 

bylo Sdružení komunikačních a mediálních organizací (SKMO) a realizátorem se stala firma 

Taylor Nelson Media Facts. První oficiální výsledky byly k dispozici v červnu roku 1997. 

V témže roce přebrala od SKMO organizace ATO (Asociace televizních organizací) všechny 

podklady k měření peoplemetry a od té doby byl tento výzkum zadáván a financován právě  

a jen prostřednictvím ATO. Měření sledovanosti tak bylo vyřazeno z Mediaprojektu (zůstala 

mu pouze oblast tištěných médií a rádií). Financování peoplemetrů si mezi sebe v počátcích 

rozdělily Česká televize (50%), TV Nova (37,5%) a Premiéra (12,5%).
104

  

V roce 2002 byl první projekt měření peoplemetry s původním realizátorem ukončen. 

Následný tendr na nového realizátora peoplemetrového výzkumu, který vypsala ATO, získala 

společnost Mediaresearch, která měření provádí dodnes. 
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3 Marketing a reklama  

 

Význam pojmu marketing bývá často redukován pouze na prodej a reklamu. Ty však 

tvoří pouze jeho část, neboť k prodeji dochází až potom, kdy je produkt či zboží vyrobeno. 

Úkol marketingu však začíná ještě dříve, než se rozjede výrobní pás.  

Mnoho dnešních definic uvádí marketing jako proces uspokojování potřeb zákazníka. 

Bylo by však neúplné omezit se v definicích pouze na potřeby zákazníka. Důležitým bodem 

v marketingovém procesu je totiž také uspokojení potřeb samotné firmy, která přichází na trh 

s určitým záměrem či obchodním cílem, jehož chce dosáhnout. V rámci definice je tak 

potřeba brát v úvahu obě strany ve vztahu „firma vs. zákazník“. Potřeby zákazníka by měly jít 

ruku v ruce s potřebami firmy či organizace, která marketing používá, ať už z důvodu prodeje, 

či získání pozornosti publika.  

Marketing je pak možné dle Philipa Kotlera definovat „jako společenský a manažerský 

proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu 

výroby a směny produktů a hodnot.“
105

     

Marketing tak může být proces výzkumu trhu, prodeje výrobků, služeb či získání 

pozornosti, jehož cílem je udělat taková opatření, aby byl nový produkt uváděn na trh ve 

vhodný čas a pokud možno za vhodnou cenu. U stávajících produktů a služeb je cílem zvýšit 

jejich prodejnost (v případě médií sledovanost), či udělat takové inovace, které umožní zvýšit 

prodejnost či sledovanost. Marketing je tedy chápán jako proces zaměřený na zákazníka, 

který však prostupuje všemi činnostmi firmy od nákupu surovin, přes výrobu, skladování až 

po prodej či komunikaci směrem k zákazníkovi či divákovi s cílem dosažení konkrétního 

záměru či cíle firmy. 
106

  

Marketing médií je pak poněkud speciálním případem, neboť médium je předmětem  

a zároveň prostředkem (kanálem) komunikace. Ale k tomu se dostanu více v jedné 

z následujících kapitol.  

Úkolem marketingu je tedy zjistit, jaké jsou potřeby budoucích zákazníků,  

a rozhodnout, zda bude produkt přinášet zisky. Úkol marketingu však v tuto chvíli nekončí, 

naopak pokračuje v rámci uvedení produktu na trh a po celou dobu, kdy už je produkt na trhu. 

Následně se učí z výsledků prodeje a snaží se úspěch zopakovat. Cílem marketingu je dále 

znát zákazníka tak dobře, aby mu výrobek a služba naprosto vyhovovaly, a odpovídaly tak 
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jeho potřebám. Pokud marketing dokáže co nejblíže definovat potřeby zákazníka, může to 

předznamenat dobré prodeje daného produktu či služby. To už je však součástí dobře 

postavené marketingové strategie.  

Reklama tedy přichází na řadu až poté, co je jasně definována marketingová strategie. 

Je součástí širšího marketingového mixu, potažmo komunikačního mixu, (ke kterému se 

dostanu v jedné z následujících kapitol) a reprezentuje tak pouze část nástrojů marketingu.
107

 

 Reklama je nejvíce viditelnou částí marketingu a tedy pro zákazníka či diváka nejvíce 

známou tvář marketingu, proto ji zde více rozvedu.  

Pomocí při definici reklamy může být již názor amerického prezidenta Franklina 

Roosevelta, který vyzdvihoval především informativní vlastnost reklamy a přisuzoval jí tak 

zásadní vliv na zvýšení životní úrovně: „Kdybych mohl začít život ještě jednou, pak bych se 

asi přiklonil k myšlence, že bych dal přednost reklamnímu obchodu před vším ostatním… 

Obecné zvýšení životní úrovně obyvatelstva za poslední půl století by nebylo možné bez 

rozšiřování informací o vyšší životní úrovni prostřednictvím reklamy.“
108

  

Další názor na reklamu pochází od Winstona Churchilla, který viděl pozitivní vliv 

reklamy na společnost v tom, že reklama klade před člověka potenciálně lepší cíle, kterých by 

mohl dosáhnout – vyzdvihuje tudíž motivační prvek reklamy: „Reklama je živnou půdou 

konzumní schopnosti člověka. Objevuje se před ním cíl lepšího domova, lepšího oblečení, 

lepšího jídla pro sebe i pro rodinu. Tím se zvyšuje individuální úsilí člověka a jeho 

produktivita.“
109

  

Když shrnu oba názory, je možno říci, že se jedná o kladné hodnocení, přičemž 

vyzdvihují informační a motivační charakter reklamy.
110

  

Odborné zdroje ve vztahu k definici reklamy se různí, nicméně to, co má většina 

definic reklamy společného, je, že se jí rozumí „…komunikace mezi zadavatelem a tím, komu 

jsou nabízený produkt či služba určeny, prostřednictvím určitého média s komerčním 

cílem.“
111

 

„Všeobjímající“ definice, která se snaží vystihnout všechny možné náležitosti 

reklamy, je v Zákoně č. 40/199 o regulaci reklamy. Říká, že: „Reklamou se rozumí oznámení, 
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předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu 

nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování 

služeb, propagaci ochranné známky, pokud není stanoveno jinak.“
112

 

Ke zjednodušení toho, co znamená reklama, je vhodné říci, že se jedná o určitou 

formu komunikace s obchodním záměrem. Záměrem nemusí být ani tak přesvědčení 

potencionálního zákazníka, jako spíš informovat o relevantním produktu či službě, které by 

mohly uspokojit jeho potřeby.   

Tento úvod posloužil jako nástin základních definicí marketingu a reklamy. 

V následujících kapitolách se budu věnovat jednotlivým bodům souvisejících s marketingem. 

Bude se jednat o marketingovou strategii, marketingový mix s exkurzem do komunikačního 

mixu. Následovat bude rozbor značky a jejího budování. Tato část diplomové práce poslouží 

k lepšímu uchopení následné kapitoly, která již bude věnována marketingu médií. Jednotlivé 

body v této kapitole také využiji v praktické části, kdy pomocí nich budu porovnávat vstup TV 

Nova a TV Barrandov na televizní trh. 

3.1 Marketingová strategie 
 

 Marketingová strategie je nedílnou součástí poslání firmy a jejích cílů. Sehrává 

klíčovou roli v plánování firmy, a to hned v několika oblastech. Jednak stanovuje základní 

filosofii firmy resp. marketingovou koncepci firmy, která naznačuje, kudy se bude ubírat 

celková strategie firmy, na jaké zákazníky bude cílit a jakým způsobem budou uspokojovány 

potřeby cílových zákazníků. Marketingové oddělení zároveň pomáhá firmě identifikovat 

atraktivní tržní příležitosti a pomáhá firmě využít její potenciál.
113

 

 Smyslem jakéhokoliv podnikání je efektivně (tedy pro firmu ziskově) poskytnout trhu 

hodnotu. Volba hodnoty, kterou chce firma potencionálním zákazníkům nabídnout, musí 

předcházet tvorbě samotného produktu. Marketingoví odborníci ve firmě připravují strategii 

umístění hodnoty na trhu, pomocí nichž by měla firma dosáhnout stanovených cílů.
114

 

 Marketingovou strategii je možné definovat jako taktický proces, jehož cílem je 

efektivní alokace omezených finančních prostředků ke zvýšení prodeje a udržení si 

konkurenční výhody na trhu. Aby mohl podnik dosáhnout svých obchodních cílů a mohl být 
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na trhu úspěšný (mít žádoucí podíl), měla by se marketingová strategie soustředit na 

samotného spotřebitele a na uspokojování jeho potřeb a požadavků.
115

  

Stanovení a příprava marketingové strategie firmy se skládá z jednotlivých fází. Na 

začátku každé strategie je definování cílů firmy. Následuje segmentace trhu, výběr cílového 

trhu a positioning. Po definování těchto základních kamenů přichází na řadu sestavení 

správného marketingového mixu, ke kterému se více dostanu v následující kapitole. 

 

Cíle 

 Jedná se o základní cíle společnosti či organizace, respektive žádoucí stavy, kterých 

chce daná firma dosáhnout.  

 

Segmentace trhu 

 Trh je složen z mnoha zákazníků s různými potřebami a firma nemůže cílit na všechny 

najednou. Trh je zároveň zaplněn mnoha jinými výrobky či službami. V tuto chvíli přichází 

na řadu marketingoví odborníci, kteří musí určit skupinu zákazníků a segment trhu, které 

nabízí nejlepší příležitosti ke splnění firemních cílů. „Segmentace trhu znamená jeho 

rozčlenění do homogenních skupin (segmentů), které se vzájemně liší svými potřebami, 

charakteristikami a chováním. Na tyto skupiny je pak možné působit modifikovaným 

marketingovým mixem.“
116

  

 

Výběr cílového trhu 

 Též nazývaný jako targeting. Je to proces vyhodnocování atraktivnosti jednotlivých 

segmentů a výběru jednoho či více cílových segmentů. Jelikož má většina firem (převážně 

těch menších) limitované zdroje, měla by cílit pouze na výběr určitých segmentů, který jí 

bude poskytovat největší hodnotu, a to pokud možno dlouhodobě či stále. Pak jsou však na 

trhu velcí „hráči“, kteří se snaží ovládnout vícero segmentů najednou či dokonce celý trh a to 

především nabídkou vícera druhů produktů či služeb, které mohou uspokojit potřeby různých 

zákazníků napříč segmenty. 
117
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Positioning 

 Jedná se o výběr postavení, které chce u zákazníků firma zaujmout. Touto pozicí se 

rozumí místo, které produkt či služba zaujme v mysli zákazníka ve vztahu ke konkurenčnímu 

výrobku. Toto vymezení produktu od konkurence je velmi důležité, neboť zákazník by jinak 

nebyl příliš motivován právě k jeho koupi, když už by na trhu byly stejné produkty se 

stejnými přednostmi. Marketingoví odborníci tak mají často za úkol vyřešit pozici výrobku, 

která by jej odlišila od konkurence, a dala mu tak strategickou výhodu na trhu.
118

  

3.2 Marketingový mix 
 

 Jedná se o soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k sestavení 

nabídky dle vybraných cílových trhů. Dle Kotlera zahrnuje marketingový mix „vše, co firma 

může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu.“
119

 Způsoby, kterými firma může 

dosáhnout svých záměrů, je možné rozdělit do čtyř skupin proměnných, které jsou známé pod 

pojmem „4P“, tedy produktová politika (product), cenová politika (price), distribuční politika 

(place) a komunikační politika (promotion) a distribuční politika (place). Tento model 

vyvinul Neil Borden kolem rok 1949, kdy začal poprvé používat toto slovní spojení.
120

  

 Někteří odborníci komunikují marketingový mix složený dokonce z 5P. Tou součástí 

navíc jsou lidé (people), tedy lidské zdroje. Tato součást reflektuje jedinečnost lidského 

faktoru v každé firmě. Díky němu může firma na trhu získat konkurenční výhodu. 

 Pro účely této práce však postačí rozvedení konceptu 4P (v kapitole Marketing médií 

pak koncept 4P vysvětlím ve vztahu k médiím):
 121

  

 

Produkt 

 Pod tento pojem můžeme zahrnout veškeré výrobky a služby, které firma či organizace 

dané společnosti nabízí. Je to tedy cokoliv, co může firma nabídnout ke koupi, použití či 

spotřebě. Pojem zahrnuje předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky. V případě 

médií se jedná o mediální produkty či obsahy. 
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Cena 

 Jedná se o sumu peněz či sumu hodnot, kterou zákazníci za výše definovaný produkt 

zaplatí či smění za výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby. V případě médií jde 

spíše o čas.  

 

Distribuce 

 Jsou to veškeré činnosti firmy, které činí produkt dostupný cílovým zákazníkům. 

 

Komunikace 

  Jedná se o aktivity, které informují zákazníka o přednostech výrobku či služby  

a zároveň se snaží zákazníka přesvědčit a motivovat ke koupi či využití produktu.   

 

Dnešní reklama nemůže existovat samostatně. Je součástí marketingového 

komunikačního programu, který využívají jednotlivé firmy či jedinci při komunikaci se 

zákazníkem či spotřebitelem. Tento komunikační program je také znám pod jménem 

„komunikační mix“.  

Pojem „komunikace“ (promotion) je pak v současné době užíván jako nadřazený pro 

jednotlivé části komunikačního mixu. V podstatě se většinově jedná o komunikace 

komerčního charakteru, jejichž cílem je na základě předávaných informací ovlivňovat 

poznávací, motivační a rozhodovací procesy těch, na které chce působit ve shodě se svými 

záměry.
122

 

 K nástrojům využívaným v rámci komunikačního mixu je možné v širším pojetí 

přiřadit všechny formy komunikace či propagace, které přispívají k dosažení cílů uvedených 

výše. Jsou to: 

 

 Reklama  

 Osobní prodej 

 Podpora prodeje  

 Práce s veřejností  

 Přímý marketing  

 Sponzoring 

 On-line marketing 
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Reklama  

 Samotné slovo reklama vzniklo pravděpodobně z latinského „reklamare“ neboli 

„znovu křičeti“, což zpravidla odpovídalo dobové „obchodní komunikaci“. I když se způsob 

prezentace během staletí změnil, pojem reklama zůstal. V současné době je reklama 

definována jako: „Každá placená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo 

služeb prostřednictvím identifikovatelného sponzora.“ (definice Americké marketingové 

asociace AMA) Do zmíněné definice bych jen doplnil, že se jedná o prezentaci pomocí 

určitého média. Více jsem se k definicím rozepsal již v předchozí části práce. 

 Z marketingového pohledu umožňuje reklama prezentovat produkt v zajímavé formě 

s využitím všech prvků, působících na smysly člověka. V inzerátu to může být zajímavý 

titulek, druh písma, barvy, v rozhlasové a televizní reklamě zvukový a hudební doprovod,  

u internetového banneru to může být zajímavé využití animace apod.  

Prostřednictvím reklamy je možné oslovit široké publikum potenciálních zákazníků, 

ale její nevýhodou je na druhé straně určitá neosobnost a jednosměrnost její komunikace. 

Mezi hlavní prostředky reklamní komunikace je možné zahrnout:
 123

 

 Inzerci v tisku 

 Televizní spoty 

 Rozhlasové spoty 

 Venkovní reklamu 

 Reklamu v kinech 

 Audiovizuální snímky 

 Internetovou reklamu 

 

Podpora prodeje 

 Podpora prodeje nebo také sales promotion zahrnuje širokou škálu nástrojů, které 

přitahují pozornost spotřebitele, poskytují mu informace a mohou ho přivést ke koupi 

výrobku. Prostředky podpory prodeje jsou zaměřeny jak na koncové zákazníky, tak na 

obchod. Tyto druhy prostředků jsou uplatňovány především v situacích, kdy je zapotřebí 

dosáhnout rychlé a intenzivní reakce. Výsledky bývají v tomto případě většinou jen 

krátkodobé, nevytvářejí trvalé preference k danému výrobku či značce. V případě tohoto 

druhu podpory prodeje je možná přímá komunikace, jako je např. předvádění výrobků na 
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místě prodeje či ochutnávky zboží. Patří sem také různé soutěže, hry, výstavky, zábavní akce, 

vzorky, kupony, rabaty atd. 
124

 

  

Práce s veřejností 

 Cílem práce s veřejností je vytvoření příznivého klimatu, získání sympatií a podpory 

veřejnosti a institucí, které mohou ovlivnit dosažení marketingových záměrů. Jedná se  

o cílevědomé dlouhodobé úsilí, které se snaží vytvářet a podporovat vzájemné pochopení 

mezi organizací a veřejností. Důležitým znakem práce s veřejností je její důvěryhodnost, která 

mnohdy ovlivní i tu část veřejnosti, která není přístupná reklamě. I když nejde o přímou 

prodejní komunikaci, ovlivňuje tento nástroj perspektivně i kupní jednání a je jedním 

z důležitých nástrojů integrovaného komunikačního mixu. Public relations je možno dělit 

podle typu na:
125

 

 Mezifiremní komunikace - zahrnují komunikaci s obchodní veřejností z hlediska 

jejích nákupních rozhodnutí 

 Oborové – týkají se vztahů mezi výrobci a poskytovateli zboží a jejich 

velkoobchodními a maloobchodními partnery 

 Spotřebitelské/produktové (o značce výrobku) – souvisejí výhradně se zbožím  

a službami, nabízenými a prodávanými soukromým zákazníkům pro jejich vlastní 

potřebu 

 Firemní – zahrnují komplexní prezentaci firem a organizací a jsou často děleny podle 

specializace:
 126

 

- finanční PR 

- komunikace se zaměstnanci 

- charita, politické a vládní veřejné vztahy 

- veřejné záležitosti a lobbing 

- krizová komunikace 

 

Přímý marketing 

 To, s čím pracuje přímý marketing, je výhoda možnosti velmi přesného zacílení  

a vymezení cílové skupiny a kontrola a měřitelnost akce. Za nevýhodu je však na druhé straně 
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možné považovat menší dosah k široké veřejnosti vzhledem k tomu, že je tzv. direct 

marketing zaměřen na přesně vymezenou skupinu.  

 Mezi hlavní prostředky přímého marketingu patří prospekty, katalogy, telefonní 

seznamy, tištěné adresáře, časopisy pro zákazníky apod. Stále také roste význam 

telemarketingu a interaktivního videotextu.  

 

Sponzoring 

 Jedná se o komunikační techniku umožňující koupit či finančně podpořit určitou akci, 

událost, pořad, publikaci či dílo takovým způsobem, že ten, kdo tak učiní, získá příležitost 

prezentovat svoji značku, název, či reklamní sdělení. Sponzor obvykle dává k dispozici 

určitou částku nebo věcné prostředky a za to následně dostává protislužbu, která mu pomáhá 

k dosažení jeho marketingových cílů. Sponzoring se většinou soustřeďuje na sportovní, 

kulturní a sociální oblast. Sponzorování má na sponzora upozornit a jeho součástí je uvedení 

sponzorovy firmy, názvu, jména nebo značky. 
127

 

 Pro doplnění informací o sponzoringu uvádím definici ze zákona č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy: „Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat 

výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se 

rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.“ 
128

  

 

Internetový marketing 

On-line marketing nebo také internetový marketing, jak už napovídá název, využívá 

výhod internetu. Jeho historie proto není příliš dlouhá. Je možné jej datovat na začátek 90. let. 

Situace internetového marketingu začala nabírat na důležitosti souběžně s rozvojem  

a dostupností internetu, dále pak zdokonalováním multimédií, newsletterů a bannerové 

reklamy.
129

 

Internetový marketing je důležitý především tam, kde lidé používají vyspělé 

technologie (zatím ne co do objemu vydaných prostředků, ale spíš co do účinnosti).   
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Odborníci také tvrdí, že internetový marketing je lepší oproti offline marketingu 

především díky: 

- monitorování a měření (hojnější a lepší data) 

- dostupnosti (24 hodin denně a 7 dní v týdnu) 

- své komplexnosti (zákazníky lze najednou oslovit několika způsoby) 

- možnostem individuálního přístupu  

- dynamickému obsahu (nabídku lze měnit neustále)
130

 

 

Dnes se jedná o často užívanou součást reklamní komunikace především přes 

internetové stránky, reklamní bannery, newslettery či direct maily. Je součástí většiny 

komunikačních mixů dílčích reklamních kampaní, především pokud cílí na mladší cílovou 

skupinu hojně využívající on-line nástroje.    

 

3.3 Značka  

 

 Historie značky sahá až do středověku. Ve většině případech značky sloužily 

k odlišení jednotlivých výrobků od sebe. Už původní produkty, jakými mohly být například 

keramické nádobí či nástroje, označovali tvůrci svou jednoduchou značkou, která měla určit, 

kdo daný výrobek vyrobil a jaká kvalita za ním stojí. 

 Dnes se setkáváme spíše s pojmem obchodní značka, kterou už utváří vícero faktorů. 

Ty jsou spojené především s vývojem masové výroby, zdokonalením logistiky a balením 

výrobků. Na utváření značek se dnes také velkou měrou podílejí masová média. 

 Samotný pojem obchodní značka vychází z obchodu a marketingu. Označuje ve 

většině případů určitý produkt, na druhou stranu však může také označovat službu či 

organizaci. Pod pojmem značka je skryto vícero významů. Jedná se o název, logo, design 

nebo jejich kombinace, nicméně značku nejlépe vystihuje to, jak cíloví spotřebitelé daný 

produkt, službu či organizaci vnímají a jak se s ní ztotožňují.  

Jedna z definic říká, že: „Značka je symbolické označení pro všechny informace 

spojené s produktem a slouží pro vytváření asociací a očekávání spojených s ním.“
131

 Právě 

očekávání spotřebitele je stejně tak důležité jako funkce rozpoznání či odlišení produktu. 

Zákazník očekává určitou kvalitu a formu uspokojení, který mu daný produkt, služba, obchod, 
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osobnost, místo, organizace či myšlenka přinese. Jak naznačuje tento výčet příkladů, na které 

se pojem značky vztahuje, podléhá v současné masové společnosti mnoho subjektů komerční 

logice, ve které hraje pojem značky důležitou roli.  

Značku lze dnes vztáhnout i na jméno osobnosti. Příkladem může být poměrně 

nedávná žádost (koncem dubna 2013) Jiřiny Bohdalové o registraci jejího jména jako 

obchodní značky. „Jiřina Bohdalová si své jméno nechala registrovat pro celou paletu 

výrobků a služeb počínaje kosmetickými výrobky, přes audio-video nosiče, papírenské 

výrobky, kuchyňské výrobky, nápoje, tabákové výrobky, provozování restaurace nebo cestovní 

kanceláře až po spodní prádlo, reklamní činnost nebo finanční služby.“
132

  Z rozsahu 

registrovaných činností je však zřejmé, že se jedná také o snahu ochránit zneužívání svého 

jména.  

Značka pojí určité zásady a hodnoty strůjce výrobku, služby či sdělení, mezi něž může 

patřit kvalita, výhody, úroveň či prestiž, se kterými si je spotřebitel či divák asociuje. Tyto 

hodnoty také usnadňují identifikaci produktu zákazníkem v nepřeberné nabídce, dávají mu 

záruku určité kvality a úroveň jakosti. Značka nese určitý příběh produktu, služby či firmy, a 

může tak vytvořit hlubší pouto mezi ní a zákazníkem.  

Do značky lze také vložit určité hodnoty a „poselství“ v nadneseném významu, se 

kterým se může spotřebitel ztotožnit. Některé značky mají dokonce své fan kluby, soutěže či 

programy, na kterých můžou zákazníci participovat. Vysoká hodnota značky může na druhou 

stranu zvyšovat cenu výrobku či služby – zákazník tak již neplatí za hodnotu výrobku, ale 

také za hodnotu značky.
133

  

Značka tedy definuje hodnoty a zprostředkovává určitý životní pocit a mimo jiné by 

měla také zprostředkovávat spojení mezi obecně ceněnými kulturními vlastnostmi a konkrétní 

firmou. Například firmu Henkel propaguje slogan „A brand like a friend.“ (Značka je Váš 

přítel). Firma se tak tímto poselstvím snaží říci, že je vždy na straně zákazníků při řešení 

jakýchkoliv každodenních problémů. Výrobky Henkel jim k tomu mají být nápomocny. 

„Úspěšně etablovaná firemní značka funguje nezávisle na konkrétních produktech. Strategie 

budování firemní značky má vytvořit mytologii firmy, která bude mít takovou moc, že jméno 

firmy propůjčí význam běžným předmětům. Značka firmy se tak sama o sobě stává 

                                                 
132

 BOHUNĚK, Bohuslav. Jméno Jiřina Bohdalová bude brzy značkou. MarketingSalesMedia [online]. 2013 

[cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/lide/jmeno-jirina-bohdalova-bude-brzy-

znackou-herecka-zazadala-o-registraci_269291.html  
133

 Obchodní značka. In: Wikipedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-

05-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_zna%C4%8Dka  



49 

 

produktem.“
134

 Značky firem usilují o to, aby se staly součástí životního prostoru člověka či 

alespoň určité cílové skupiny. Značka se tak snaží stát kulturním symbolem. 

Vybudování silné značky, jak se také jmenuje kniha Davida A. Aakera (Building 

strong brands), je pochopitelně jedním z hlavních cílů firem či organizací. Dosáhnutí tohoto 

cíle je však dlouhodobým procesem plánování (především marketingového oddělení) a leckdy 

nemalých investic. Zmíněný proces je spojován s anglickým slovem branding. Ten vystihuje 

souhrn činností a úkonů, které mají za následek vybudování úspěšné značky. Mezi činnosti 

patří tvorba a kultivace vlastností, které se pojí ke značce. Jedná se o tvorbu názvu, loga, 

sloganu, umístění neboli positioningu, způsob komunikace se zákazníky atd.
135

  

Na tomto místě je také důležité vyjasnit rozdíl mezi značkou konkrétních produktů  

a značkou firmy, která tyto produkty vyrábí a zastřešuje. Ilustruji na následujících příkladech. 

Ariel je značkou konkrétního produktu, v tomto případě pracího prášku. Značka firmy, mezi 

jejíž portfolio produktů prací prášek patří, je však Procter & Gamble. Ten samý princip 

vztahu je možné aplikovat i na televizní médium. Například televizní produkt Česko hledá 

superstar je konkrétní produkt se svým logem a hodnotou. Nicméně firma, která jej na český 

trh uvedla (zakoupila) a pod jejíž značku spadá, je televize Nova.  Tento rozdíl je tedy také 

důležité brát v potaz v rámci definice značky.    

Mezi hlavní úkoly strategie budování a řízení značky produktu či služby pak patří 

vytvoření a využití hodnoty, kterou daný produkt či služba reprezentuje, a její přetvoření ji ve 

značku. Tato hodnota pak musí odpovídat komunikaci dané značky (odpovídat asociacím  

a očekáváním, které zákazník se značkou spojuje). Dále musí zachovávat výhodu odlišení, 

která ji vymezuje od ostatních výrobků, tedy konkurence. V neposlední řadě je úkolem brand 

managmentu rozvíjet značkové myšlení. To musí zahrnovat pohled na značku i značkovou 

strategii. Produkt musí zachovat rámec komunikace značky a musí odpovídat tomu, co 

zákazník od značky očekává.
136

  

Strategie budování firemní značky je podobná. Systematicky a dlouhodobě prosazuje 

konkrétní hodnoty, které chce firma reprezentovat. Využívá k tomu dvou společenských 

trendů. Prvním je touha lidí po orientaci, stabilitě a hodnotách. Zákazník chce mít koupí 

konkrétního značkového výrobku jistotu, že si kupuje hodnotné a kvalitní zboží. Druhou 

tendencí jsou pak rostoucí nároky na společenskou (sociální) odpovědnost firmy. 
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V předchozích řádcích bylo definováno, jak lze nahlížet na značku, její budování a na 

její strategické řízení. V další části uvedu popis pojmů, které úzce souvisí se značkou. Začnu 

hodnotou značky, která je ve spojitosti se značkou často diskutována odbornou veřejností. 

 

3.3.1 Hodnota značky 

 Hodnota značky je důležitý pojem, který je se značkou pevně spjatý a v brand 

managmentu hraje opravdu důležitou roli. Podle Kellera a jeho knihy Strategické řízení 

značky je možné hodnotu popsat jako citlivost zákazníka reagovat na marketingové aktivity 

dané značky.
137

 Dle Přibové pak hlavní role v hodnotě značky tkví v její schopnosti generovat 

zisk, čímž zhodnocuje daný produkt, a definuje tak jeho identitu. Zároveň pomáhá zakládat 

věrnost ke značce.
138

  

 Většina odborníků se shodne na definici, že hodnota značky spočívá v přidané 

hodnotě, kterou propůjčuje konkrétnímu produktu. Danou hodnotu pak může generovat to, 

jaký mají zákazníci vztah ke konkrétní značce (co s ní asociují, co si o ní myslí a jakou kvalitu 

jí například přisuzují). Hodnota značky je však také posuzována vzhledem podílu na trhu  

a prosperitě, které značka dané firmě přináší. Hodnotu značky je tedy nutné posuzovat nejen 

vzhledem k zákazníkovi, ale k firmě samotné.  

 Hodnota značky nemusí být pouze pozitivním přínosem, může nést i negativní 

predispozice. Pokud značku zákazník vnímá negativně, snižuje to hodnotu produktů a ve 

výsledku aktiva celé firmy.  

Podle Davida Aakera je hodnota značky prezentována aktivy (výhodami) i pasivy 

(nevýhodami), které se pojí k samotné značce. Jedná se o hodnotu generovanou produktem či 

službou, která slouží jak samotné firmě, tak jejím zákazníkům. Základními kategoriemi, které 

ji tvoří a definují, jsou povědomí o značce, věrnost ke značce, spojitosti se značkou a vnímaná 

kvalita. 
139

   

 

Povědomí o značce 

 Povědomí o značce se týká toho, jak silně je v mysli zákazníka značka ukotvena. Toto 

úzce souvisí s tím, jakým způsobem se do povědomí zákazníka značka dostala. K četné 

masáži zákazníkovy mysli a k následnému vrytí značky do zákazníkovy paměti dochází 
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především prostřednictvím marketingových nástrojů, především pak reklamy. Čím více je 

reklama frekventovanější, tím je větší šance, že se uchytí v mysli spotřebitele. Často se také 

stává, že si zákazník danou značku vybaví už s konkrétní reklamou.  

 Povědomí o značce bývá důležitým podnětem ke koupi daného produktu či služby. 

Neboť zákazník dá ve většině případech přednost značce, kterou zná a se kterou má pozitivní 

zkušenosti.  

Pokud si zákazník ve spojitosti s určitým druhem produktů vzpomene na danou 

značku, je možné hovořit o vybavení si značky. Pokud si zákazník při prezentaci určité 

produktové řady vybaví pouze jednu značku, dá se hovořit o dominanci značky.
140

 K tomu 

dochází zejména v případech, kdy má produkt dominantní postavení na trhu a vychází 

z dlouhé tradice.   

Povědomí o značce bývá často měřeno (např. dotazníkovým šetřením) ve spojitosti se 

zaváděcí reklamní kampaní nové značky. Jedná se o jedno z kritérií, podle kterého je měřena 

úspěšnost reklamní kampaně.   

S povědomím o značce také úzce souvisí definice skupiny značek (consideration set), 

které zákazník upřednostňuje při výběru konkrétního druhu produktu. Cílem většiny 

obchodních firem je vmístit právě svou značku do této skupiny, o které je spotřebitel schopen 

uvažovat v rámci koupě.  

 

Věrnost ke značce 

Věrnost ke značce nebo také loajalita zákazníků je velmi cennou kategorií hodnoty 

značky. Popisuje náklonnost zákazníků k dané značce, kteří se naučili této značce důvěřovat 

(mají s ní například dobré zkušenosti) a opakovaně ji nakupují (v případě televizí sledují). 

Dle Aakera bývá často těžší přilákat nové zákazníky než udržet stávající.
141

 Nicméně 

firma nemá věrnost svých zákazníků nikdy napořád zajištěnou. Proto firmy často sahají 

k prostředkům, které mají tuto věrnost posílit a udržet. Mezi takovéto aktivity patří například 

věrnostní program, ve kterém firma svému zákazníkovi nabízí různé výhody, pokud bude 

pravidelně kupovat či využívat její produkty či služby. Mechanika odměn poté funguje 

například na bázi získávání bodů za nákupy, které jsou následně odměněny například slevou 

na další nákup či získání dárku. Jedná se o dlouhodobější práci s klienty, která má za cíl 

posílit vztah zákazníka k firmě. Příkladem takového věrnostního programu je například Tesco 

Clubcard. Zákazník sbírá body za nákupy. Za ně pak dostává různé slevy či odměny. Toto je 
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však také ukázkový příklad toho, kdy je věrnostní program používán také pro jiné účely firmy 

– pro získávání informací o nákupním chování zákazníka. Tyto údaje jsou pak pro firmu 

z obchodního hlediska velmi cenné.     

Věrnostní programy však nemusí probíhat pouze na úrovni vztahu BTC (Bussiness to 

customer). Často jsou totiž realizovány mezi firmami a jejich obchodními partnery (BTB - 

Bussiness to bussiness). Firmy motivují své partnery různými odměnami za nákup jejich 

výrobků. Takovýmto programem je například Procter & Gamble Partner, ve kterém obchody 

(drogerie) získávají body za odkoupené zboží. Tyto body následně mohou obchodníci 

proměnit za konkrétní odměny (elektronika, zážitky, reklamní předměty atd.).  

 

Spojitosti se značkou 

Spojitosti nebo také asociace jsou to, s čím si spotřebitel danou značku ve své mysli 

spojuje. Časté asociace s produktem vytváří reklama, která o produktu určitým způsobem 

referuje. Dává jej do různých kontextů, a pojí tak s pozitivními vlastnostmi.  Reklama bývá 

často první cestou, díky níž se může zákazník seznámit s konkrétním produktem či službou, 

neboť je komunikována všudypřítomnými masovými médii. Reklama však nepatří cesty, díky 

kterým si spotřebitel spojuje konkrétní produkt s konkrétním zážitkem (asociací). Nejčastější 

cestou, díky které získá spotřebitel intenzivní a silný zážitek, je osobní zkušenost. Hned za 

osobní zkušeností následuje doporučení známého, které hraje velmi důležitou roli ve 

spotřebitelském chování.  

 

Vnímaná kvalita 

Kvalita je neodmyslitelnou součástí vnímání hodnoty značky zákazníkem. Ať už jsou 

použity jakékoliv marketingové nástroje, firma musí stavět především na kvalitě svých 

výrobků či služeb.  

Dle Alana Mitchella, zakladatele společností Ctrl-Shift a Mydex, je také důležité 

poznamenat, že zákazník není schopen poznat přesnou kvalitu výrobku, respektive rozeznat 

kvalitní výrobky od nekvalitních. A to především z důvodu, že by mu zjišťování a ověřování 

kvality výrobku zabralo často více času, než je jeho užitná hodnota. Z tohoto důvodu se 

zákazník spíše spoléhá na kvalitu určenou značkou. Úkolem marketingových nástrojů je pak 

naučit zákazníky tuto kvalitu vnímat.  
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3.4 Marketing médií 
 

Kapitola marketing médií je důležitou součástí této práce, neboť nastiňuje, jakým 

způsobem souvisí marketing s médii a jak důležitou v něm hraje roli. K lepšímu pochopení, 

proč je na média možné nahlížet podobně jako na obchodní značku (viz. předchozí kapitola), 

bude dobré zasadit téma marketingu médií do časového kontextu a spojitostí.  

S nástupem konvergence médií a fragmentizace publika, které má na výběr z vysokého 

množství mediálních produktů, jsou manažeři médií stále více stavěni před nesnadný úkol,  

a to navázat s publikem dlouhotrvající obchodní vztah (ve smyslu produkt či firma vs. 

spotřebitel) Divákům tak musí dát důvod k upřednostnění konkrétního média či mediálního 

produktu před konkurenčními. A právě k tomu má být nápomocen brand managment  

a marketingové nástroje.
142

  

Na média a jejich produkty je možné nahlížet jako na konkrétní značky s vlastní 

identitou, se kterou se diváci mohou a nemusí ztotožňovat. Příručky marketingu  

a strategického řízení značky jsou tak neodmyslitelnou součástí manažerů v médiích.  

Počátky, kdy média začala naplno využívat nástroje k budování značky, je možné 

zasadit do 80. let, kdy na americký televizní trh vstoupily televize CNN a MTV. Právě tyto 

televize při vstupu využívaly výhod brand managmentu a marketingu.   

Vývoj technologií a modernizace změnily nejenom samotná média, ale i způsob jejich 

prezentace v boji o diváka. Tradiční média, jako tisk, knihy, rádio, televize, filmy a hudba, 

byla dříve spíše od sebe diferenciovaná média, která využívala odlišné prostředky 

marketingové komunikace.  

S expanzí digitálních technologií mizí zřetelné hranice mezi médii - dochází ke 

zmíněné konvergenci médií a na druhé straně k zesílení soutěže mezi nimi (neboť média díky 

technologiím přesáhla hranice své působnosti, a mají tak možnost soutěžit o diváky, které 

měla předtím zřetelněji rozdělená jiná média). Rozvětvení soutěže a konvergence médií má 

pro diváka za následek možnost výběru z rozmanitých mediálních produktů.  

Při výběru z vysokého množství médií pak hraje stále větší roli značka daného média, 

než jeho dostupnost. K vysvětlení postačí fakt, že díky rozvoji technologií již divák není nijak 

závislý na tom, kde a kdy budeme mediální obsahy konzumovat. Již nemusí čekat na to, až 

mu rádio či televize v určitý čas pustí jeho oblíbenou písničku nebo pořad. Obojí je stále 
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častěji k dispozici na internetu, a proto si je může pustit kdykoliv a kdekoliv chce. Při výběru 

konkrétního média tak hraje stále větší roli jeho značka, než jeho dostupnost. 
143

  

Využití marketingových strategií spojených se značkou má dva důležité důvody. První 

důvod souvisí se soutěžním prostředím, ve kterém je značka pomocníkem k zvýšení 

konkurenceschopnosti vůči ostatním „hráčům“ na trhu. Značka pomáhá spotřebiteli pochopit 

a zapamatovat, co odlišuje dané médium od ostatních a proč (respektive v čem je lepší). 

Druhý důvod je ten, že značka zvyšuje hodnotu daného média a produktů s ním spojených, 

neboť spotřebitel vidí za značkou daleko více než jen funkčnost – vidí příběh, benefity, 

vlastnosti atd.
144

   

Ačkoliv je možné aplikovat mnoho poznatků z marketingu řízení značky na mediální 

průmysl, jsou také oblasti, ve kterých může být tato aplikace nepřesná a odlišná. Ukáži to zde 

na několika případech.  

Prvním příkladem, kde je tedy formulace marketingu poněkud odlišná (ačkoliv vztah 

zůstává stejný), je cena.
145

Ačkoliv u klasického zboží zákazník značně řeší, kolik daná věc či 

služba stojí, u většiny nabídek televizních médií (pokud nebereme v potaz placené kanály  

a TV veřejné služby, která je placena z koncesionářských poplatků) stojí daná média jen čas  

a pozornost, neboť divák nic neplatí. Čas v tomto případě nahradil komoditu ceny. Divák tak 

za konzumaci média „platí“ svým časem. Ostatně zde je pak možné podotknout 

v nadneseném významu známé rčení, že i „čas jsou peníze.“  

Dalším příkladem, který bere spotřebitel při koupi produktu v potaz, je redukce risku. 

Marketing značky dává spotřebiteli mnoho důvodů pro koupi určitého produktu, neboť 

zákazník neriskuje (že se zničí, nebude kvalitní, nesplní daný účel atd.), že se bude jednat  

o nekvalitní produkt. Nicméně v případě televizních produktů, kdy může divák kdykoliv 

přepnout na jiný program, může být redukce risku zřídkakdy důležitá. Pokud je však čas 

nadneseně postaven do roviny ceny, divák také riskuje a to tím, že „spotřebuje“ svůj čas 

něčím, co pro něj ve výsledku nemělo žádný užitek.   

S tímto také úzce souvisí další rozdíl a ten tkví v dostupnosti produktů. Je velký rozdíl, 

jestliže za klasickými spotřebními produkty musíme ve většině případech podnikat opakované 
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cesty do obchodů
146

 namísto tohoto, zda pustíme televizi a jednoduše přepínáme mezi 

programy. 

 Posledním bodem, kde dochází mezi klasickými produkty (či službami) a médii 

k odlišnosti na poli marketingového mixu, je promování. Média mají tu možnost, že mohou 

prezentovat sama sebe či své produkty pomocí komunikačního kanálu, kterým jsou, 

respektive mají svůj vlastní vysílací čas.
147

  

Důležité je zde také zmínit rozdíl mezi masovými médii a ostatními produkty na poli 

budování značky. Na rozdíl od klasických produktů či služeb totiž marketing médií probíhá 

během jejich konzumace neustále. Tím, že u nich probíhá téměř permanentní komunikace 

směrem k divákovi, buduje tak svou značku průběžně a dlouhodobě. Důležitá je zde také 

poměrně rychlá odezva diváka na komunikaci média. Může reagovat pozitivně – zůstane dále 

věrný sledování konkrétního programu. Nebo může reagovat negativně – přepne na jiný 

program.  

Média na jednu stranu vlastní pomocí svých produktů jedinečný nástroj masového 

marketingu, svými produkty (programy) mohou prezentovat sama sebe, jak jsem již zmínil 

v předchozím odstavci. Na druhou stranu pak mohou média onu vypěstovanou loajalitu ke své 

značce prodávat dále inzerentům, takže mohou výhod brand managmentu využít nejen 

směrem k zákazníkům, ale také směrem k zájemcům o reklamní prostor (business to business 

branding). Tím se dostávám k možnému problému marketingové komunikace médií. Jelikož 

komunikují dvěma směry na dvě různé cílové skupiny (diváci a inzerenti), nemůže být jejich 

marketingová komunikace jednotná. Tím jsou média v oblasti brand managmentu 

jedinečná.
148

       

Úkolem marketingu médií je nejen zachytit pozornost diváka, ale namotivovat ho tak, 

aby ve spojitosti se značkou vědomě plánoval sledování konkrétních televizních produktů. 

Značka konkrétního média tak naplňuje diváka očekáváním určité kvality a důvěryhodnosti  

a sděluje mu, co může očekávat od jejích produktů (programů, titulů či jiných nabízených 

produktů).    

Tradiční nástroje komunikace značky a marketingu tak musí být v určitých případech 

přizpůsobeny specifickým potřebám médii.  
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Komunikační mix mediálních značek pak využívá následující způsoby komunikace: 

inzerování v tradičních médiích (ATL inzerování), cross promotion, sebeprezentace (self-

promotion), mediální PR a redakční odkazy (editorial references).
149

 

 

Inzerování v tradičních médiích  

 Jedná se o inzerování, které využívá jiná média (nikoliv jiné programy či tituly pod 

záštitou stejné firmy) k promování své mediální značky. Výběru jiného média k promování 

sama sebe samozřejmě předchází zvážení, zda je dané médium vhodné k inzerci, nicméně 

mediální značky inzerují právě v jiných typech médií hlavně z důvodu zachycení pozornosti 

nových diváků či rozšíření své působnosti na cílovou skupinu. Při selekci vhodného média 

musí brát daná mediální značka v potaz také to, do jakého stupně je dané médium 

konkurentem, neboť nikdo pochopitelně nechce podporovat své konkurenty. Z toho důvodu 

není překvapením, že se mediální značky často obrací na outdoorová média, jakou jsou 

plakáty či citylighty, které nepovažují za přímou konkurenci.
150

 

 Zde je také důležité odlišit inzerování a propagaci vlastní značky televize (např. TV 

Nova) od inzerování konkrétního televizního produktu např. Česko hledá Superstar. Obě 

inzerce pak propagují jinou značku.  

 Mediální organizace investují mnoho peněz do reklamních ATL kampaní. Ačkoliv 

nejsou přehledy kompletní, je dle přehledu ZAW
151

 mediální průmysl druhým největším 

investorem do reklamy. Nicméně v tomto přehledu není započítáno mnoho upoutávek, 

teaserů
152

 a image spotů, které Ots také považuje za formu sebeprezentace mediálních 

značek.
153

 

 

Cross-promotion 

Cross promotion má na poli inzerování médií speciální funkci, neboť inzerovaná 

mediální značka a médium, které značku inzeruje, často patří stejnému vlastníkovi. Takto 

využívaná média tak mohou být pouze výjimečně nazývaná jako externí. Tato vzájemná 

podpora uvnitř jedné firmy využívá cross promotion především za účelem snížení nákladů ve 
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formě výměnného obchodu (vzájemnému poskytnutí prostoru pro reklamní prezentaci) Této 

vzájemné podpory mohou média využívat buďto implicitně nebo zcela otevřeně. V druhém 

případě může stupeň propojení dosáhnout takové úrovně, že je můžeme nazvat jako cross-

content či cross-média, tedy média s propojeným obsahem. Tento jev můžeme často vídat 

mezi tradičními médii a jejich on-line protějšky (příklad propojení TV nova a webových 

stránek www.nova.cz či www.tn.cz) 

 

Sebeprezentace (Self-promotion) 

 Sebeprezentace je činností, při níž firma inzeruje sama sebe (tedy svou značku, 

programy, tituly či jiné produkty) v rámci svých vlastních programů či titulů. Médium je tak 

inzerent, předmět inzerce a prostor pro inzerci v jedné podobě. Sebeprezentace může být 

klasifikována podle toho, zda má spíše informativní či přesvědčovací charakter. Je obvyklé, 

že reklamy TV stanice mají spíše přesvědčovací charakter, avšak do této podoby by příliš 

neseděly upoutávky a teasery, které mají vedle přesvědčovací funkce také funkci 

informativní. Dle Otse existují dvě další formy sebeprezentace (zvláště pak u televizních 

značek), které můžeme definovat dle odkazu na program či bez odkazu na program.
154

  

 

Formy sebeprezentace s odkazem na televizní program:
155

 

 Teaser umístěný před či po reklamní přestávce. Jedná se o reference na očekávaný 

program, další reklamy či další formu pauzy.  

 Teaser na rozdělené obrazovce – tzn. během závěrečných titulků, kdy běží obrazové či 

zvukové upoutávky na následující program. 

 Upoutávka na další episodu či seriál. 

 Tradiční anoncování programu televize. 

 Tradiční anoncování televizního programu nahrazené formou upoutávky 

 Horizontální upoutávka, která upozorňuje na téma týdne či měsíce. 

 

Formy sebeprezentace bez přímého odkazu na televizní program:
156

 

 Pasáže, které oddělují program od komerční přestávky (před i po). 
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 Promotion TV stanice, které zahrnuje reklamy k navození image značky a budování 

povědomí o značce. Vytváří identitu značky, a snaží se tak vytvořit vztah mezi ní  

a diváky. 

 Tzv. „Merchandising spoty“ inzerují produkty a služby televizní stanice 

 Inzerování událostí (například kulturních či sportovních) 

 Pozvání či motivování diváka k participaci typu „Zavolejte nám“ (viz. pořad „Volejte 

Novu“) či „Navštivte naše webové stránky“. 

 

Redakční odkazy  

Redakční odkazy jsou zpravidla řazeny do jedné z forem sebeprezentace. Referují 

především o médiích a jejich značkách v rámci jejich programu či obsahu úvodních článků. 

Do jaké míry jsou využívány k informativnímu či zábavnímu účelu, je na individuálním 

posouzení jednotlivých médií. V rámci značně komercionalizovaného systému médií však lze 

očekávat, že média využijí každé možnosti k prezentaci svých obchodních či marketingových 

zájmů. Nicméně u úvodníků (editorialu) v magazínech lze očekávat spíše zvací charakter, 

který má čtenáře nalákat k pokračování ve čtení magazínu.
157

 

Existuje mnoho variant redakčních odkazů a můžeme je najít ve formě malých 

poznámek v rámci programů. Speciální forma redakčního odkazu je například výběr zpráv 

(news selection). Jedná se o výběr informací či lépe řečeno kladné reference, které zahrnují 

mediální organizace jako takové. Například zmínění jiného média jako zdroje má pro dané 

médium určitě pozitivní efekt a jedná se o velmi efektivní reklamu (v českých zprávách tak 

často můžeme vidět odkazy na jiné zdroje – např. informační internetové servery). Tato 

skutečnost může mít také mimo jiné za následek změnu obsahu daného média. Některé 

magazíny změnily ráz svého zpravodajství (například zvýšily četnost zpráv o politice), neboť 

měly vyšší pravděpodobnost, že je některá jiná média budou citovat jako zdroj informací.
158

 

Pokud jde o zábavní obsah redakčních odkazů, můžeme je najít například v rámci 

různých talk show, kdy zástupci některých médií mohou odprezentovat například novou 

knihu, CD, seriál atd. Dalším důkazem může být přítomnost některých TV pořadů, které jsou 

imitací jejich předloh, čímž na ně odkazují, a činí jim tak dobrou reklamu (např. Larry King 

show a show Jana Krause).     
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V závěru této kapitoly je tedy možné říci, že média využívají marketingových nástrojů 

ke komunikaci značky a reklamních záměrů a to především s hlavním cílem – aby vybudovala 

svou značku, získala své publikum, vytvořila si s ním vztah a vyvolala v něm pokud možno 

loajální chování. Prostředky komunikace značky se v závislosti na typu média samozřejmě liší 

– například televize a rádia budou spíše využívat k sebeprezentaci teasery, ukázky či pasáže. 

Tisková média se budou spíše spoléhat na redakční odkazy.  

Způsoby komunikace a její nástroje také velmi záleží na fázi, ve které se daná 

mediální značka nachází. Během první fáze budování značky je kladen důraz na inzerci 

 v externích médiích, aby bylo nejprve vybudováno povědomí o značce. Proto je inzerování 

v médiích využíváno hlavně při uvedení nové značky na trh (nový program, seriály, tituly, ale 

také i samotného média jako takového).  

I když je komplikované poskytnout prostor v konkrétním médiu k inzerování jiné 

konkurenční mediální značky (vždy tak médium potencionálně riskuje odlákání diváků 

novým médiem), přichází na řadu cross promotion, které se může zdát vhodným řešením jak 

„vybarterovat“ (vyměnit) s ostatními médii prostor, a ušetřit tak peníze. Například u televize 

Nova existují indicie, že v podobném stylu spolupracuje s deníkem Blesk.  

Také není výjimkou, že převážná většina televizních médií komunikuje 

prostřednictvím svých on-line protějšků. Toto se však děje především v rámci jedné 

společnosti, která například vlastní více mediálních typů (viz TV Nova a webové stránky 

www.nova.cz či www.tn.cz).  

Další alternativou v ATL inzerci je pak využití venkovních médií, která nejsou pro 

klasická média takovým konkurentem, protože obě strany cílí na jinou cílovou skupinu.  

Je potřeba brát také v potaz, že média svou komunikací cílí mimo diváky také na 

početnou skupinu inzerentů, kterým poskytuje inzertní prostor. Média tak nemohou 

komunikovat jednotným stylem. 
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4 Porovnání vstupu TV Nova a TV Barrandov na televizní trh  
 

  V této části diplomové práci se dostávám k samotnému porovnání dvou konkrétních 

médií. Jedná se o televizní média, která svým počátkem charakterizovala vždy konkrétní éru 

vývoje televizního trhu.  

 V prvním případě se jedná o televizi Nova, tedy první plnoformátovou komerční 

televizi v České republice a zároveň v postkomunistické Evropě. Tato televize svým vstupem 

pomohla ustanovit televizní trh a to také například tím, že do něj vnesla prvek konkurence. 

 V druhém případě se jedná o televizi Barrandov, kterou považuji za jakéhosi 

reprezentanta digitálních televizí, neboť se jednalo o první plnoformátovou digitální televizi 

na českém televizním trhu.  

 S porovnáním obou televizí se pochopitelně dostanu pomocí historické a ekonomické 

perspektivy také k porovnání obou období, nebo také ér, které měly na utváření televizního 

trhu v ČR zásadní vliv. V prvním případě se jedná o éru transformace a privatizace médií. 

V druhém případě se jedná o éru digitalizace, která odstartovala vstup většího počtu televizí 

na mediální trh.     

 Časové linie, na které se při porovnání zaměřím, budou období vstupu TV Nova – 

1993 až 1994 a období vstupu TV Barrandov – 2008 až 2009.  

Komparativní analýza, pomocí níž budu vstupy obou televizí zkoumat, bude v této 

kapitole strukturována dle následujících bodů:     

- Historické podmínky vstupu 

- Ekonomické podmínky vstupu 

- Marketing s důrazem na jeho další podkapitoly: 

o marketingová strategie  

o programová strategie 

o marketingové nástroje a komunikační mix 

- Obchodní a marketingové výsledky 

Každá kapitola bude obsahovat popis daného tématu, který vždy v závěru shrnu  

a vyhodnotím. 

V této kapitole jsem především vycházel z článků v odborných periodikách, 

monografií, elektronických zdrojů a v neposlední řadě z přínosného rozhovoru s Janisem 

Sidovským, který byl v době vstupu TV Barrandov jejím marketingovým ředitelem. 
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V závěru musím podotknout, že jsem měl přislíbené rozhovory také s představiteli 

managmentu TV Nova, k nimž bohužel nakonec z důvodů druhé strany nedošlo, proto jsem  

u TV Nova čerpal především z odborných periodik a publikací. 

4.1 Historická perspektiva 
 

 V této kapitole provedu popis doby, během které obě televize vstupovaly na mediální 

trh. Zaměřím se spíše na politické a technologické podmínky, které se dle mého názoru 

nejvíce podílely na vstupu obou televizí na televizní trh, a proto je považuji pro účely této 

kapitoly za přínosné. Budu se držet lineárního postupu, proto nejprve začnu popisem doby, 

kdy na televizní trh vstupovala televize Nova, teprve následně navážu částí věnované televizi 

Barrandov.  

Aby byl vstup televize Nova na mediální trh vůbec možný, musela se nejprve změnit 

legislativa. Rozhodující změnou v legislativě, která umožnila získávání licencí na televizní 

vysílání soukromým subjektům, byl již zmíněný zákon z roku 1991. Jednalo se o zákon  

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tento zákon tedy umožnil 

získávání vysílacích licencí jak právnickým, tak fyzickým osobám. Zákon také nerozlišoval, 

zda se jedná o české či zahraniční žadatele o licence k vysílání. Tento zákon byl tedy 

rozhodující pro následnou přeměnu krajiny vysílacích medií, tedy i pro vznik duálního 

systému ve vysílání.   

Na tomto místě je vhodné poznamenat, že základní regule výše zmíněného zákona 

byly stanoveny bez adekvátních zkušeností a dostatečných znalostí. Původní představa však 

byla, že se tento zákon bude do roka či dvou novelizovat podle toho, jak bude systém 

fungovat.
159

    

Na „nedokonalost“ legislativy poukazoval také ředitel TV Nova Vladimír Železný: 

„Pro veřejnoprávní televizi se zachovaly koncesionářské poplatky, ale cenová politika 

v licenčních podmínkách televizí zůstala stejná pro obě formy televizí.“
160

 To považoval 

Železný za nekalou soutěž. Jako řešení navrhoval zrušení možnosti vysílání reklamy na ČT, 

která by musela jít ruku v ruce se zdokonalením systému vybíráním koncesionářských 

poplatků. Je však také třeba podotknout, že se ze strany Železného jednalo o určitou formu 

lobbingu, který měl vylepšit postavení TV Nova na trhu. 

Příslušná politická garnitura se však odvolávala na již zmíněnou nutnost vyčkat 

alespoň 1 rok, aby se ukázalo, jak bude zavedený systém fungovat a následně zákon případně 
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novelizovat.
161

 Tento rok jakési prodlevy však mohl mít neblahé důsledky na vývoj komerční 

televize. Horší výchozí podmínky vzhledem k vysoké finanční náročnosti televizního vysílání 

se tak ve výsledku mohly projevit pro soukromou televizi velmi negativně. „Slovo komerční 

by se pak stalo synonymem nekvality a soukromé vysílání by u diváků i posluchačů, potažmo  

u poslanců, postupně ztrácelo legitimitu,“ jak poznamenala JUDr. Zdena Hůlová v článku 

v časopisu Strategie.
162

  

Tyto rozdílné podmínky fungování oproti ČT byly předmětem mnoha diskusí na téma 

soukromé televize ve vztahu k televizi veřejnoprávní. Zda to však mělo zásadní vliv na 

vnímání televize Nova jejími diváky, jak predikovala JUDr. Zdena Hůlová, je však 

diskutabilní. 

  Zde je vhodné uvést menší technologickou vsuvku, která ukáže vstup televize Nova 

také z jiné perspektivy – tentokrát technologické.  

Vznik soukromého televizního vysílání a de facto demonopolizace televizního vysílání 

(televizní vysílání bylo do té doby v rukou státu a reprezentováno pouze programy tehdejší 

Československé televize) byl také umožněn rozvojem technologie, neboť, jak uvádí Milan 

Šmíd ve své knize Média, internet, TV Nova a já, vývoj technologie zlevnil výrobu a vysílání 

televizního programu, což také umožnilo vstup na scénu nestátním „kapitálově slabším“ 

subjektům, které dříve byly bez šance na úspěch.
163

 To může znamenat pouze to, že dříve byl 

schopen tento kapitál zajistit pouze stát, nikoliv soukromý subjekt (a je třeba poznamenat, že 

během dlouhé komunistické nadvlády na našem území takovýchto soukromých subjektů 

opravdu nebylo mnoho).  Zde je pak možné vidět určitou paralelu se vstupem televizní stanice 

TV Barrandov, které byl také umožněn vstup především díky postupu v technologickém 

vývoji – tentokrát na poli digitálního vysílání, které otevřelo cestu dalším soukromým 

televizím. K tomu se však dostanu později.  

 Úprava legislativy však nebyla jedinou podmínkou, která by umožnila vstup nové 

komerční televize na televizní trh po roce 1989. Podmínkou zde také bylo získání 

celoplošného kanálu neboli vysílací frekvence, na kterém by soukromá televize mohla vysílat. 

A jelikož se jednalo o fyzikálně a geograficky limitovanou entitu, nemůže být poskytnuta 

všem a o jejím přidělení musí rozhodnout stát či státní orgán a právě ten by měl rozhodnout 
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na základě prosazení zájmu veřejnosti.
164

 Stalo se tomu tak 30. ledna 1993, kdy Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání udělila licenci pro užívání vysílací frekvence dřívějšího 

federálního programu F1 společnosti CET 21 (společnost Central European Television pro 

21. století). Byly tak otevřeny dveře pro začátek vysílání první celoplošné soukromé televize 

nejen v éře samostatné České republice (odhlídneme-li od již existující regionální televizi 

Premiéra), ale také v celé postkomunistické Evropě.
165

 

 Televize Nova tak spustila své vysílání 4. února 1994 a jejím prvním generálním 

ředitelem byl Vladimír Železný.  

 S nástupem TV Nova se také ustanovil tzv. duální systém v televizním vysílání. V té 

době již sice existovala TV Premiéra, ta však působila pouze na regionální úrovni, proto její 

vysílání nemělo takový dopad, aby mohla být považována za rovnoprávný subjekt vzhledem 

ke státní České televizi. S nástupem Novy však na televizní trh přišla soukromá televize, která 

mohla České televizi nastavit zrcadlo. Pravda, vstupem Novy se rovnováha mírně vychýlila ve 

prospěch soukromých televizí, neboť ty teď byly reprezentovány dvěma subjekty, nicméně to 

nic nemění na tom, že byl v České republice s příchodem TV Nova ustanoven plnohodnotný 

duální systém vysílání.     

Televize Nova tedy byla prvním průkopníkem soukromého vysílání, na kterém mohlo 

být zkoumáno, zda její uvedení napomůže tolik očekávané pluralitě televizního vysílání. Bude 

zde stále sledovat veřejný zájem nebo se přikloní pouze komerčním zájmům, kdy bude své 

programy kupovat a tvořit s ohledem na akumulaci zisků. Další otázkou by mohlo být, jaký 

bude mít TV Nova vliv na veřejnoprávní Českou televizi? S nástupem TV Nova bylo tedy 

spojeno mnoho otázek a jen následný čas a praxe mohly ukázat, jakým směrem se vydala TV 

Nova a co to znamenalo pro český televizní trh. K popisu některých z nastíněných otázek 

v rámci této části práce se ještě vrátím, nyní se však zaměřím na to, za jakých podmínek 

vstupovala na trh televize Barrandov. 

Televize Barrandov, jejíž start vysílání se datuje do roku 2009, na rozdíl od Novy 

vstupovala na mediální trh, kde již delší dobu fungovaly soukromé televize. Není také pochyb 

o tom, že televizní trh od té doby prošel mnoha změnami, a bylo jej tak možné považovat za 

rozvinutý (oproti rokům 1993/1994 kdy se mediální trh díky soukromým impulsům spíše 

utvářel). Duální systém již fungoval přibližně 15 let, a tak televize Barrandov vstupovala na 

již fungující mediální trh. Co bylo však pro vstup této televize opravdu charakteristické a co jí 
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tak určovalo, byla éra digitalizace televizního vysílání, která umožnila vstup novým televizím 

na televizní trh, a právě TV Barrandov byla další plnoformátová televize, která této možnosti 

využila.  

 Digitální vysílání je další příkladem technologického pokroku, který hrál velmi 

důležitou roli při utváření televizního vysílání. Samotnou digitalizací se rozumí proces 

přechodu od analogového vysílání k vysílání digitálnímu. V České republice byl stanoven tzv. 

technický plán přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Dle tohoto plánu bylo 

digitální vysílání spuštěno v roce 2006 a kompletní přechod všech televizních stanic na 

digitální vysílání měl být dokončen v roce 2012, kdy mělo být vypnuto analogové vysílání. 

Hlavními přednostmi digitálního vysílání mělo být zkvalitnění přenášeného obrazu a zvuku, 

vyšší odolnost vůči vnějším vlivům a možnost přenosu počítačových dat na bázi internetu 

(obousměrně – divák tak mohl ovlivňovat to, co sleduje, v reálném čase. Pomocí dálkového 

ovladače mohl ovlivnit podobu programu a využívat různé doplňkové služby, přímo se 

účastnit soutěží nebo tipovat a sázet na sportovní výsledky.)
166

 Především pak digitální 

vysílání umožnilo vstup dalším vysílacím subjektům na televizní trh. Zde je tedy opět možné 

vidět, jak vývoj technologie umožnil vstup novým televizím na televizní trh. Podobně jako  

u TV Nova. Ta vděčí rozvoji techniky z hlediska snížení investičních nároků ke vstupu na 

televizní trh (ačkoliv ani tak rozhodně nebyly malé). Digitální televize Barrandov pak vděčí 

rozvoji počítačové techniky, který jí umožnil vstup na trh možností sdílet frekvenci k vysílání 

s více subjekty naráz. „Při analogovém přenosu patří daná frekvence vždy jen jednomu 

provozovateli, v digitálním jich může kmitočet sdílet celá řada.“ 
167

 Analogové vysílání toto 

sdílení vysílacích frekvencí, aniž by to mělo vliv na kvalitu příjmu, bohužel neumožňovalo. 

Digitalizace tak umožnila sdílení stejných vysílacích frekvencí vícero televizemi ve stejný 

čas. 

 K tomu, aby mohla být digitalizace umožněna, bylo třeba nejprve poupravit 

legislativu, která by digitalizaci právně vymezila. S úpravou legislativy však byly spojené 

komplikace, jak popíšu níže.  

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV) podstoupila licenční řízení, 

tedy umožnila zažádat o licence k digitálnímu vysílání ještě dříve, než byla upravena 

legislativa. Na toto téma proběhlo mnoho diskusí a střetů zájmů, jak ostatně dokazuje 

rozhovor v Českém rozhlase, kdy Ivan Langer, tehdejší místopředseda poslanecké sněmovny, 

otevřeně kritizoval kroky RRTV, že její kroky s licenčním řízením neměly oporu v platné 
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legislativě.
168

 V tu dobu se připravovala nejen úprava zákona o elektronické komunikaci, ale 

také „digitální novela“, která měla vstoupit v platnost později, než měly být přiděleny licence.  

 Následující období pak charakterizovaly spory o přidělené licence k digitálnímu 

vysílání, které zde však nebudu rozebírat, protože je nepovažuji pro účely této práce za 

důležité. Důležité však je, že ony „dohady“ vyřešil zákon, který vstoupil v platnost 1. 1. 2008 

– jednalo se o zákon č. 304/2007 Sb., který upravoval konkrétní zákony v souvislosti 

s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální 

televizní vysílání. Těmito zákony byly zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), - zákon  

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 

- zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi. Zmíněný zákon tak například upravoval 

elektronickou komunikaci, kdy například řešil vztahy mezi provozovateli digitálních sítí  

a provozovateli vysílání. Do zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání pak 

vnesly systémové změny v udělování licencí pro zemské digitální televizní vysílání. Zákon 

dále řešil vzniklé situace v případě subjektů, kterým Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

udělila rozhodnutí o přidělení licence k celoplošnému zemskému digitálnímu televiznímu 

vysílání, ale tyto subjekty zatím nemohly vysílat (viz. na začátku zmíněné komplikace).  

A v neposlední řadě zmíněný zákon upravoval udělení kompenzačních licencí pro stávající 

provozovatele celoplošného zemského analogového televizního vysílání.
169

  

 Televize Barrandov spustila své vysílání 11. ledna 2009, a stala se tak alternativou ke 

stávajícím komerčním celoplošně vysílajícím televizím. Ve stejné době (dříve či později) 

vstoupily na trh další digitální televize, ať už jako nové subjekty (Óčko, Z1, Pohoda) nebo 

odnože dosavadních televizí (Nova Cinema, Prima Cool, ČT 4 Sport). 

 

Shrnutí 

 

Jak ukázal stručný nástin historické perspektivy vstupů obou televizí, je možné mezi 

oběma televizemi na jedné straně vidět značné rozdíly, ale na straně druhé také různé paralely 

a podobnosti. 

 Rozdíly vznikly pochopitelně především rozdílnou dobou, kterou charakterizovaly 

různé podmínky ke vstupu na televizní trh, jak jsem ukázal popisem politických, 

legislativních a technických perspektiv.  
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TV Nova vstupovala na trh jako první celoplošná komerční televize v České republice, 

ale i v postkomunistické Evropě. S jejím příchodem byl ustanoven duální systém a na její 

existenci bylo nahlíženo především ve vztahu k ČT. Její vstup je tedy zasazen do nové éry, 

kdy bylo vše jaksi „čerstvé“ a vše se teprve rodilo. Stále probíhala privatizace českých médií. 

Ruku v ruce s tímto procesem přicházely nové zákony, které se utvářely za pochodu, a dalo 

by se říci bez patřičných a náležitých znalostí. Vše se zkoušelo a teprve čas měl ukázat, zda 

byly procesy nastaveny správně, či nikoliv.   

Oproti tomu je vstup TV Barrandov zasazen do doby, kdy již bylo mnoho věcí 

odzkoušených a pevně ustanovených. V době vstupu byl televizní trh již stabilní. Na druhou 

stranu můžeme Barrandov považovat za jakéhosi průkopníka, a to na poli digitálních televizí. 

Nikoliv však z důvodu, že by tato televize byla první (tou se stala zpravodajská televize Z1, 

která však před nedávnem zanikla), ale z důvodu, že je možné ji považovat za první digitální 

televizi plnoformátového typu – tedy že nabízí pořady pro různé zájmové cílové skupiny 

(zpravodajské, kulturní i zábavní).  

Ačkoliv obě televize vstupovaly za jiných podmínek, je pro obě charakteristické, že 

svým příchodem změnily konkrétní podobu televizního trhu, avšak každá v jiném slova 

smyslu.  

Obě televize měly také společné to, že vstupovaly na trh s velkým očekáváním, a to od 

odborné veřejnosti i samotných diváků televize. Od obou televizí bylo očekáváno, že změní 

televizní trh k lepšímu a přinesou nový trend na dosavadní televizní scénu.   

 4.2 Ekonomická perspektiva 
  

Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, na televizní média je možné nahlížet jako 

na součást mediálního průmyslu, který je charakterizován mimo jiné ekonomicko-

organizačním rysem. Televizi tak jako ekonomický subjekt utváří organizační rysy, distribuce 

produktů a chování médií na mediálním a reklamním trhu. V této kapitole se budu věnovat 

především trhu jako takovému a především pak trhu reklamnímu.  

„Byl to trh a nové technologie, které měly největší vliv na to, jakým způsobem se 

utvářela podoba české mediální krajiny.“
170

 Přínos technologie a její podíl na utváření 

podmínek ke vstupu obou televizí jsem uvedl už v předchozí kapitole, nyní se zaměřím na to, 

jakým způsobem se na vstupu obou televizí podílelo tržní prostředí.    
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V době vstupu TV Nova, tedy také v počátcích rozvoje tržního systému a s ním 

spojenou vlnou privatizace, již nebylo hlavní otázkou získání privilegovaného postavení  

u nadřízených politických orgánů (jak tomu bylo za komunistické éry), ale především uspět 

na volném trhu v konkurenčním boji o diváka. Příjmy médií se tak stále více stávaly závislé 

na inzerci a reklamě. A vstup TV Nova na televizní trh charakterizovalo především to, že se 

tato televize značně podílela na rozvinutí reklamního trhu. Rozvinutí reklamního trhu 

proběhlo na přelomu let 1994 a 1995, tedy době, kdy na trh vstupovala komerční televize 

Nova. „Reklamní agentury od médií vyžadovaly získání přístupu k co největšímu počtu 

čtenářů, posluchačů, diváků. Jejich požadavkům nejlépe a nejrychleji vyhověla soukromá 

komerční televize Nova, která v letech 1994 a 1995 na sebe strhla největší část nárůstu 

reklamních výdajů do médií.“
171

       

Jak uvedl tehdejší ředitel TV Nova Vladimír Železný: „Komerční televize je především 

obchodní záležitost. Aby mohla existovat, musí mít inzerenty. Inzerenty zajímá, kdo jsou 

diváci, jaký je jejich počet a kupní síla.“
172

 Tento výrok ilustroval nástup doposud nevídaného 

jevu – boj o televizního diváka. Doposud reklamní prostor nabízela pouze veřejnoprávní 

televize, nyní však s nástupem TV Nova přibyl České televizi rovnoprávný konkurent, který 

nutně potřeboval příjmy z reklamy, neboť na rozdíl od ní nebyl financován 

z koncesionářských poplatků. Na poli zisků z reklamy tak poprvé docházelo ke 

konkurenčnímu boji o diváka, který tyto zisky představoval. 10% času z celkového vysílání 

(zákonem stanovený limit) TV Nova tak mělo být věnováno vysílání reklam. Dalších 10% 

mělo být věnováno teleshoppingu.      

Zde je však opět vhodné poukázat na vztah TV Nova s ČT, neboť existence Novy byla 

do značné míry profilována přítomností ČT.  

Reklamní trh byl v době vstupu TV Nova limitován. Vstup každé další stanice tak 

znamenal jeho rozmělnění. Komerční televizní stanice byly na tomto trhu závislé, nicméně 

reklam k navýšení svých zisků mohla také využívat Česká televize. Ta však oproti komerčním 

televizím měla další zdroj příjmů a těmi byly koncesionářské poplatky. Komerční televize 

oproti veřejnoprávní tak mohla být v nevýhodě. Nova se tak právoplatně cítila ohrožena 

z hlediska jejích příjmů z reklamy. Nicméně na trh vstupovala za těchto podmínek, se kterými 

byla dostatečně seznámena. To bylo především připomínáno ze strany příslušných politiků 

 i strany ČT.      
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Vztah Novy a ČT na počátku vysílání ilustroval popis Vladimíra Železného, který 

viděl neochotu ČT zvyknout si, že na televizním trhu již není sama, a zároveň pak poukázal, 

jakým způsobem pak Nova nastavuje druhé televizi zrcadlo, když dokáže nabízet srovnatelný 

program s menším počtem pracovníků. „Poukazujeme na neefektivnost provozu veřejnoprávní 

televize. Děláme-li něco obdobného s desetkrát menším počtem lidí, ukazujeme, jakým 

způsobem je nakládáno s prostředky veřejnosti.“
173

 Naproti tomu generální ředitel Ivo Mathé 

zdůvodňoval snahy Novy lobbovat za změnu legislativy jako řešení chybně nastaveného 

byznys plánu Novy.
174

  

Vstup Novy na televizní a reklamní trh je tedy nutné posuzovat také ve vztahu 

k veřejnoprávní ČT, která pro Novu představovala konkurenta na poli zisků z reklamy.   

Na jistou omezenost reklamního trhu však měla svůj vliv také nízká míra soukromých 

subjektů (které mohly být potencionálními inzerenty) v stále se rozvíjejícím tržním prostředí. 

Je tedy možné říci, že se reklamní trh rozvíjel paralelně s probíhající privatizací.  

Na druhou stranu je však také nutné říci, že se jednalo o dobu, kdy byla velká 

poptávka po reklamním prostoru. Po revoluci byla jedním z hlavních témat privatizace  

a obnova tržního hospodářství. Tento proces, který měl na svědomí vzkříšení podniků 

 a investice ze zahraničí, byl úzce spjat s obnovou reklamní činnosti.  Jejím prostřednictvím 

byl udržován kontakt firem se zákazníky. Kromě inzerce v tisku byl očekáván vzestup reklam 

především v televizích (hlavně soukromých).
175

     

Jak ukazuje graf č. 1, výdaje do reklamy rok od roku značně rostly a televize Nova 

byla pro zadavatele reklamy vítaným novým prostorem, kam mohli směřovat svou inzerci 

resp. reklamní spoty. Vstup Novy a její počáteční úspěch na poli zisků z reklam je tedy nutné 

hodnotit i z tohoto hlediska. 
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Graf č. 1 – Investice do reklamy v médiích
176

 

 

Naproti tomu Barrandov vstupoval již na rozvinutý reklamní trh. Na tomto trhu byla 

jiná situace než v době vstupu TV Nova, ta inzerentům poskytla na tehdejší dobu ojedinělý 

prostor pro reklamu.  

Avšak i v době vstupu Barrandova nebyl takový dostatek reklamního prostoru, jak by 

se mohlo zdát. Obě komerční televize Nova a Prima v době vstupu (2009) vyprodaly svůj 

reklamní prostor. Poptávka po reklamním prostoru tedy přesahovala možnosti dosavadních 

televizí, což hrálo do karet plánovanému příchodu digitálních televizí, tedy i TV Barrandov. 

Barrandov tak představoval další alternativu, kam mohli inzerenti směřovat své reklamní 

výdaje. Svým vstupem tak Barrandov společně s ostatními digitálními televizemi nejen 

přeskupil sledovanost
177

, ale také rozdělil respektive „rozmělnil“ televizní reklamní trh, který 

do té doby ovládala Nova (dominantní postavení) společně s Primou.   

Určitou výhodou vstupu také mohla být také klesající sledovanost TV Nova a TV 

Prima, což dokazovala analýza mediální agentury ARBOMedia z konce roku 2007: „Letos 

poprvé klesl denní podíl dvou komerčních televizí na sledovanosti pod 60 procent, což je 

dobrým signálem pro nově vznikající televize,“ uvedl Štěpán Wolde, tehdejší marketingový 

ředitel agentury.
178

  Štěpán Wolde také viděl v příchodu nových digitálních televizí posun 

k rozdrobení reklamního trhu, což mohlo podpořit konkurenční prostředí v televizním 

                                                 
176

 Výdaje na reklamu v médiích v ČR. Strategie. 1994, č.3 
177

 FRIČOVÁ, Michaela. Velké plány nových digitálních stanic. Marketing & Media. 2008, č. 1. 
178

 FRIČOVÁ, Michaela. Velké plány nových digitálních stanic. Marketing & Media. 2008, č. 1 

0,148 0,374 

1,391 

4,732 

6,37 

7,62 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1989 1990 1991 1992 1993 1994

Investice do reklamy v médiích v letech  
1989 - 1994 

(údaje v miliardách Kč) 



70 

 

reklamním trhu: „Věřím, že vliv postupného zavádění digitalizace na reklamní trh bude 

blahodárný.“
179

   Vstup digitálních televizí měl tedy zcela zásadní dopad na následné utváření 

reklamního trhu, neboť podíl reklamy a s ním i celkové peníze na reklamu musely být začít 

děleny dle zaměření nových digitálních televizních kanálů.
180

    

  

Shrnutí  

 

 Tato kapitola opět ukázala, že je možné mezi vstupy obou televizí vidět rozdíly 

 i paralely.  

Nova vstupovala na televizní trh v době, kdy se tržní prostředí a s ním spojený 

reklamní trh teprve utvářel. Její příchod znamenal dlouho očekávanou alternativu reklamního 

prostoru k dosavadnímu na České televizi. Byla to doba značných investic do privatizovaných 

firem, které se chtěly svým potencionálním zákazníkům uvést či připomenout právě pomocí 

reklamy. Což byla ve výsledku velká obchodní šance pro novou komerční televizi Nova. Ta 

se tak podílela na konstituci reklamního trhu v ČR v jeho počátcích.    

Barrandov naproti tomu sice vstupoval na již fungující reklamní trh. Nicméně jeho 

příchod také znamenal vítanou alternativu reklamního prostoru k dosavadním televizím. Na 

jeho vstup je však nutné nahlížet i z jiných perspektiv. Společně s Barrandovem vstupovalo 

na tento trh vícero soukromých televizních subjektů, proto bylo s jejich nástupem spojeno 

rozmělnění reklamního trhu směrem k vyššímu zaměření na užší cílové skupiny.  

4.3 Marketing 
 

  V této kapitole se budu věnovat podrobnějšímu rozboru marketingu televize Nova 

 a televize Barrandov v rámci jejich vstupu na televizní trh. Svůj rozbor rozdělím do několika 

sekcí. V úvodu se budu věnovat především marketingové strategii obou televizí, tedy cílům, 

cílové skupině, segmentaci trhu a positioningu. Navážu tématem programové strategie, která 

úzce souvisí se strategií televize. V druhé části se pak budu věnovat konkrétním 

marketingovým prostředkům, které obě televize při svém vstupu na televizní trh používaly. 

Následně navážu kapitolou, která vyhodnotí, jak byly obě televize úspěšné. 
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4.3.1 Marketingová strategie  
 

Na úvod je třeba připomenout, že vstup TV Nova byl zasazen do doby, kdy byl 

doposud divákovi nabízen pouze program veřejnoprávní České televize a na regionální úrovni 

program TV Premiéra, nebylo tedy možné mluvit o jakékoliv pestrosti programové nabídky 

českých televizí. Na vstup Novy mohlo být tedy kladeno opravdu velké očekávání a nároky, 

které mohlo být těžké naplnit. Na soukromou televizi tak mohou být kladeny mimo nároků 

ekonomických (viz. předchozí kapitola), také nároky kulturní „Jedním z nich je tzv. kulturní 

fundamentalismus, kdy jsou na televizi komerčního charakteru kladeny téměř ideologické 

požadavky. 
181

 ilustroval Vladimír Železný pro časopis Strategie. Na druhé straně je však také 

možno říci, že diváka, kterému byly mnoho let nabízeny pouze programy ČT, mohlo být 

snadné nalákat pořady, které Česká televize doposud nenabízela. Především pak akvizicí 

zahraničních pořadů a filmů. To samé pak mohlo platit o potencionálních inzerentech, které 

v novém médiu mohli spatřovat ideální prostor pro své reklamy.    

Základním cílem, kterému podléhala celá strategie televize Nova, bylo pochopitelně 

uspět na televizním trhu, a dosáhnout tak postupem času dominantního postavení. Cílem bylo 

dosáhnout podílu sledovanosti alespoň 60%, televize tak nutně musela cílit na většinového 

diváka. Do očekávaného publika televize řadila jak dospělého, tak dětského diváka. 

Vstup TV Nova je i v případě marketingové strategie opět nutné hodnotit ve vztahu 

k tehdejší povaze televizního trhu a především pak ve vztahu k České televizi. V komunikaci 

Novy tak velmi často zaznívaly různé typy vymezení se oproti České televizi. „Chceme být 

televizí veselejší, než je veřejnoprávní.“
182

 Toto je jen jedno z tvrzení Vladimíra Železného, 

která předcházela vstup TV Nova na TV trh a tímto směrem se také ubírala častá komunikace 

představitelů Novy směrem k veřejnosti. Positioning televize Nova tedy směřoval k vnímání 

této televize jako zábavného média, které se striktně vymezuje vůči dosavadním praktikám 

České televize. 

Co se týče plánovaného obsahu televize Nova, měla více vycházet vstříc samotnému 

divákovi, který se na její podobě měl podílet. „Chceme dělat českou televizi s českými 

nezávislými producenty. Očekávání veřejnosti jsou mimořádně vysoká. Pokusíme se vytvořit 

televizi dobrodružnější, pestřejší, inteligentnější, kultivovanější…Komerční televize je taková, 

kterou diváci spoluvytvářejí.“
183

 Takto avizoval vstup TV Nova na televizní trh tehdejší ředitel 

Vladimír Železný a tím nastínil, kudy se bude ubírat strategie TV Nova, a neskončil pouze  

                                                 
181

 Veřejnoprávní versus soukromá televize. Strategie. 1993, č. 12. 
182

 CET 21 - Budoucnost vzdálená i blízká. Strategie. 1993, č. 3. 
183

 Tamtéž 



72 

 

u toho. „Chceme používat elektronických, grafických, počítačových a výtvarných postupů, 

které vytváří komplexní image televize, jenž bude působit na veřejnost. Budeme mít dobré 

public relations, marketing, vlastní inzerci, sponzoring, budeme pořádat kulturní akce, 

abychom se dostali do povědomí jako instituce.“
184

  

 Pro doplnění názorového spektra bude vhodné také uvést názor Iva Mathé, tehdejšího 

ředitele České televize. Ten v rozhovoru pro magazín Strategie uvedl, že se neobává 

konkurenčního působení TV Nova, neboť ji nepovažoval za rovnoprávného konkurenta. „Při 

naplňování duálního modelu vysílání a – tento model je v Evropě běžný – kde vedle sebe 

vysílá sektor soukromý (tj. držitelé licencí) a sektor veřejnoprávní (čili provozovatelé ze 

zákona), si v podstatě konkurovat nemohou. Každý má totiž jiné poslání. Soukromá televize 

vysílá ryze z komerčních důvodů, kdežto my vyděláváme proto, abychom mohli vysílat. 

Konkurence může nastat mezi dvěma soukromými stanicemi, ale ne mezi jedním a druhým 

sektorem.“
185

  Zároveň však ve vstupu Novy spatřoval příležitost ke zrušení faktického 

monopolu České televize. „Monopol je pro nás dnes naprosto vražedná situace. Kdybychom 

vysílali lépe než všechny evropské televizní společnosti, stejně se - kvůli monopolu  

– dostáváme do palby kritiky. Jenže my ten monopol máme a zbavit nás ho může brzkým 

udělením licence jedině příslušná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.“ 
186

  

Nova tak svým vstupem zrušila monopol České televize a nastavila jí tak jakési 

zrcadlo, podle kterého bylo televizi možné hodnotit.  

 Jelikož byla Nova komerční televize a jejím hlavním plánem bylo do několika let 

generovat zisk, a to především zisk z prodeje reklamního prostoru, bylo také součástí 

komunikace neustálé vysvětlování a připomínání, jak důležité je pro komerční televizi 

vysílání reklam uprostřed filmů, což nebylo do té doby v České televizi povolené. Neboť 

neuvádění reklamy ve filmu by pro komerční televizi znamenal nezájem klientů a agentur, 

což by ve výsledku znamenalo nedostatek peněz, a tudíž i menší možnosti v oblasti kupování 

či produkce vlastních filmů. To by následně mohlo vést k nezájmu diváka o televizi, což by 

mělo neblahé důsledky pro existenci samotné televize.
187

 

Založení televize v éře digitalizace již nemuselo být tolik nákladné jako v době vstupu 

televize Nova. Na druhou stranu na českém trhu již bylo vícero kapitálem oplývajících 

subjektů, které si mohly založení televize „dovolit.“ Právě takovýmto subjektem byl vlastník 

televize Barrandov Tomáš Chrenek, který byl také majitelem Třineckých železáren  
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a Filmových studií Barrandov (nebo také například společnost J&T v případě digitální 

zpravodajské televize Z1). 

V souvislosti se vstupem TV Barrandov je možné spekulovat nad záměrem založení 

této televize nikoliv pouze z komerčních účelů (jak tomu mohlo být u Novy), ale také 

z důvodů vytvoření prostoru pro propagaci vlastních názorů, tedy z důvodu zájmu o vliv, jak 

ilustrovala ústřední myšlenka článku Hra o vliv z časopisu Reflex. „Primitivní propagace  

a prvoplánové PR nefungují. Média ovládaná podnikateli nepracují s PR. Pro ně je 

důležitější, aby se v populárním a důvěryhodném médiu čas od času napsalo něco, co 

potřebují, případně aby se čas od času o něčem nepsalo. Dle zásady – voják je, aby byl, až 

něco bude,“
188

 dokreslil myšlenku mediální analytik Milan Šmíd. Na druhou stranu je však na 

založení televize Barrandov možno nahlížet také z jiného důvodu. Pan Chrenek byl majitelem 

filmových studií Barrandov, a mohl tak s nimi koprodukovat filmy, které se časem mohly 

objevit právě v jeho televizi. Chrenek dle různých odhadů investoval do televize jednu 

miliardu korun.
189

 

 „Samotným cílem televize Barrandov pak bylo stát se vážnou konkurencí pro obě 

současné komerční televize.“
190

 Tedy právě televizi Nova a televizi Prima. Vzhledem k druhé 

zmíněné televizi byly cíle Barrandova poměrně smělé, neboť se do 4 let svého fungování 

chtěla na poli sledovanosti dotáhnout právě na televizi Prima, a být jí tak rovnoprávným 

konkurentem. „Až bude pokrytí území (digitálním signálem) tak velké, jak předpokládá 

technický plán přechodu a bude tolik set-top boxů, jak předpokládá Nova, tak se pustíme do 

boje o dvojku na trhu," uvedl na kulatém stolu o digitalizaci pořádaném serverem DigiZone.cz 

tehdejší programový ředitel TV Barrandov Přemysl Svora.
191

  

Dalším z plánů televize bylo v rámci prvního roku vysílání dosáhnout sledovanosti 

podílem dvě až tři procenta z celkové televizní sledovanosti.
192

 

Jedním z dalších cílů televize bylo dosáhnout mediálního pokrytí srovnatelného 

s konkurencí a dosáhnout obecného povědomí o programu TV Barrandov.  

 Televize Barrandov měla být ztrátová přibližně 5 – 6 let. Vydělávat měla začít 

s větším objemem inzerce, která se měla dostavit pochopitelně současně s vyšší sledovaností 

jako výsledek úspěšného konkurenčního boje s ostatními televizemi. To mělo přijít až po 
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plném pokrytí digitálním signálem a vypnutí analogického vysílání. Tomu také podléhal 

obchodní a programový plán televize.
193

 

 Barrandov plánoval na rok svého vstupu výnosy z prodeje reklamních časů ve výši 

100 miliónů korun, jak sdělila serveru DigiZone.cz tehdejší ředitelka a předsedkyně 

představenstva této stanice Janka Vozárová.
194

 Částka představovala jedno procento 

očekávaného celkového objemu investic do televizní reklamy v České republice pro letošní 

rok 2009 (10 až 11 miliard Kč). Barrandov plánoval prodávat reklamní prostor na časová 

pásma. Ceník tedy měl být pevný a neměl být určován dle sledovanosti. Barrandov totiž 

nebyl v době vstupu zařazen do elektronického měření sledovanosti, to mělo přijít v druhé 

polovině roku 2009.
195

  

S tématem plánovaného zisku úzce souvisela strategie, jak přilákat peníze 

potencionálních inzerentů. Jednou z cest bylo nabízet ceny za reklamní prostor výrazně 

levněji než konkurence. „Ceny za reklamu se zpočátku budou pohybovat třicet procent pod 

hladinou trhu,“ uvedl programový ředitel TV Barrandov Přemysl Svora. Prodej reklamního 

času byl však úzce navázán na peoplemetrové měření, kde však televize v době svého vstupu 

nebyla.
196

 Televize tak měla v době začátku vysílání prodávat třicetivteřinový spot v rozmezí 

od 5800 do 10 800 Kč podle časových pásem.
197

 

Za zmínku stojí také původní plán prodávat reklamu společně s ostatními digitálními 

televizemi (Barrandov, Febio, Óčko, Pohoda, RTA a Z1). Tento plán však nevyšel, a to  

i z důvodu, že nebylo příliš reálné nabízet reklamní prostor s další plnoformátovou digitální 

televizí Febio (přímým konkurentem), která měla vstoupit na trh společně s Barrandovem (v 

té době ještě nebylo známo, že se tak nestane).  

 Co se týče cílové skupiny diváků, Barrandov cílil primárně na diváky, na které ostatní 

televize necílily „Ono je to tak, že jsme vybrali skupiny diváků, na které ostatní televize 

programově necílily.“
198

 Co se však týče přesnějšího vymezení, doplnil Janis Sidovský, 

tehdejší marketingový ředitel Barrandova: „Barrandov mířil v prvním programovém 
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prohlášení na třicátníky, na tzv. Husákovy děti, což je ročník 70 – 72, takže jim bylo 35 a výš. 

Druhým proudem bylo oslovení dětského diváka.“
199

  

Cílem bylo také oslovit aktivního městského diváka.
200

 O městského diváka šlo 

především z důvodu, že v prvních měsících (z důvodu dosahu signálu) tvořili diváky televize 

především obyvatelé měst (Praha, střední Čechy, západní Čechy). Barrandov však ve 

výsledku také oslovil starší cílovou skupinu, a to především skladbou programu vycházející 

z filmových hvězd, k tomu se však dostanu následně.  

Co se pak týče positioningu televize, měla být „neformální a otevřená novým trendům 

a názorům.“
201

 Jak dále uvedl pan Sidovský v jiném rozhovoru: „Chystáme nové formáty, 

chceme být alternativou k ostatním televizím, chceme se lišit a vyhnout se zavedeným tvářím. 

To ovšem neznamená, že by se nemohly objevit v některém z našich pořadů jako hosté.“
202

 

Televize Barrandov se tak (podobně jako TV Nova) profilovala jako zcela nová přinášející 

nový rozměr zábavy a distancující se od zavedených televizí.   

 

Shrnutí 

U televize Nova chybí bližší strategický plán, nicméně i tak je její plány možné 

hodnotit jako smělé. Svým vstupem chtěla zaujmout dominantní postavení na televizním trhu, 

a to především tím, že cílila na většinového diváka. Svou komunikací se striktně vymezovala 

vůči České televizi, kterou vnímala jako zkostnatělou instituci. Na trh přišla jako jakási „nová 

volba“, která měla českému divákovi nabídnout nový směr zábavy. Slibovala obsah, který do 

té doby Česká televize nenabízela, především v akvizici zahraničních filmů. Na druhou stranu 

však na ni byly divákem kladeny velké nároky a očekávání, které televize mohla i nemusela 

splnit.  

Samotné cíle televize Nova bylo možné spatřovat spíše v komerčním hledisku. Těžko 

soudit, zda za jejím vstupem byly také jisté mocenské záměry investora. 

Naproti tomu je možné vstup televize Barrandov hodnotit také z hlediska možného 

získání mediálního prostoru pro komunikaci obchodních zájmů majitele televize.  

U Barrandova byl patrný strategický plán na rozdíl od TV Nova. Jelikož vstupovala na 

trh, který byl převážně rozdělen mezi velké subjekty (TV Nova, TV Prima a ČT1), byly cíle 

poměrně přiměřené. Do roka existence chtěla televize dosáhnout podílu sledovanosti 3%. Zisk 
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z reklamy plánovala okolo 100 miliónů, tedy 1% z očekávané investice do reklamy v roce 

2009. 

Televize také chtěla dosáhnout dostatečného mediálního pokrytí srovnatelného 

s konkurencí a obecného povědomí o svém programu. 

Cílem televize bylo přinést další alternativu ke stávajícím televizím. Především chtěla 

nabídnout nový rozměr zábavy (podobně jako TV Nova v době svého vstupu). V její 

komunikaci však nedocházelo k tak striktnímu vymezování k jakékoliv ze stávajících 

televizních stanic tak jako v případě televize Nova.  

Jelikož se televize profilovala jako alternativa k ostatním televizním stanicím, cílila 

také na jiné diváky než ostatní stanice – především na městského diváka a na tzv. Husákovy 

děti ve věku 30+. Mimo jiné nepřímo cílila také na starší diváky.    

 

4.3.2 Programová strategie  
 

Podobu programu měl při začátku vysílání TV Nova na starosti Jan Vít. Jeho cílem 

bylo zaujmout 60% diváků. Podle přítomnosti různých typů diváka měl za úkol připravit 

přesně pasující program. „Dělník vstává v 5:00, v 5:03 zapíná televizi a do 5:07 si čistí zuby. 

V 5:09 dostává svou porci událostí – Událostí bohužel převážně bývá požár, vražda nebo 

dopravní nehoda. Doplňují je nezbytné informace o počasí a sjízdnosti silnic. Byla by chyba 

číst mu první stránky zahraničních novin nebo rozebírat rozhovory Visegradské čtyřky.“
203

 To 

vše shrnul Jan Smékal v rozhovoru pro časopis Reflex a jakoby tím nastínil postup, jak a pro 

koho připravit ten správný program. Přáním Víta bylo připravit takový program, aby divák 

v televizi spatřoval příjemného partnera, ať už právě vstává či ne. „Chceme se zbavit podivné 

kremační pachuti České televize, která realitu nesleduje, ale sama se jí snaží napodobit.“
204

 

Tím podpořil předchozí vymezení vůči programu České televize. 

Nova chtěla být v přístupu k divákovi více osobní – být s divákem stále v kontaktu. 

V tom se chce především odlišit od České televize.
205

 

Ohledně programového spektra byl o něco konkrétnější tehdejší ředitel televize Nova 

Vladimír Železný: „Tři pětiny programu budou hlavní program (detektivky, divácky atraktivní 

filmy těsně po premiéře, přímé přenosy apod.) Jedna pětina vysílacího času bude věnována 

profilujícím pořadům, které budou naši televizi pojmenovávat.“
206

 Tím byla zajisté myšlena 
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forma sebeprezentace, kdy byla v rámci vysílání vysílána jakási forma reklamy na dané 

médium.  

Zpočátku měla televize Nova vysílat 2 - 8h denně, později však 18 - 20h. Televize tak 

divákovi nabídla především mnoho zahraničních filmů, ale v plánu měla také uvést české 

pořady typu Snídaně s Novou, která běžela již od 5h ráno nebo hitparádu Eso moderovanou 

Terezou Pergnerovou či Ruskou ruletu s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kaiserem a Markem 

Ebenem.  

Za velmi zajímavý projekt bylo možné považovat zavedení tzv. diváckých budek 

nazývaných také jako Vox populi neboli hlas lidu. „Nova jako jediná televize v Evropě otevírá 

divácké budky, kde se do kamery můžete vyříkat ze všech svých bolestí.“ 
207

 Tento formát 

pořadu či projektu jen dokazoval hlavní myšlenku televize Nova, tedy že se jedná o televizi, 

která je utvářena samotnými diváky, kterým tak byl dán prostor pro vyjádření.   

Také v otázce vlastního zpravodajství se TV Nova snažila o kompozičně jiné 

provedení než veřejnoprávní televize. „Půjde o čisté zpravodajství s minimem komentářů. 

Nová televize bude jinak přistupovat k důležitosti zpráv a bude uvádět zdroj, aby byla zřejmá 

 i hodnota zpráv. Hodně prostoru bude věnovat také kriminalitě, xenofobii, homosexualitě, 

etnické problematice, sociálním otázkám, to vše bez politiky.“
208

  

Styl podávání televizního zpravodajství byl také utvářen s důrazem na prolomení 

bariéry mezi účinkujícími a samotnými diváky. „Cílem je vzbudit v divákovi pocit, že před 

kamerou i za ní stojí obyčejní lidé.  Živost a hravost vyžadují však stejně namáhavé 

aranžování jak suchá věcnost České televize. Proto moderátoři jinak ladí hlas, proto se Vám 

zdá, že se podivně pitvoří, a proto se navzájem stále zdraví.“
209

 

Co se týče obsahu, je možné poukázat na jednu zajímavost. Vedení Novy se při vstupu 

obávalo obvinění z amerikanizace kultury, neboť američtí investoři měli pochopitelně vliv  

i na programové schéma televize. Například na sobotní odpoledne počítali s uvedením zápasu 

v baseballu, což se z pochopitelných důvodů nestalo. Tato kuriozita však poukázala na to, jak 

složité mohlo být zároveň vyjít vstříc představám investorů a českých diváků. 
210

 

Program televize Barrandov se měl od ostatních televizních kanálů poměrně lišit, a to 

vlastní tvorbou i skladnou samotného programu. Programová strategie byla taková, že 

Barrandov chtěl navrátit do vysílání především prvek zábavy. Nemělo však jít o hlavní obsah 

programu. Televize měla přijít také se svými vlastními formáty. Inspiraci pak hledala 
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například v Nizozemsku. „Řekli jsme si, že když může v tak malé zemi vzniknout ročně několik 

nových formátů, které se pak prodávají do celého světa, proč bychom si netroufli něco 

podobného zkusit i u nás, konstatoval programový ředitel nové televize Svora.“
211

  

Z hlediska obsahu tak televize Barrandov kladla hlavní důraz na evropské filmy, 

dokumenty a hranou tvorbu. Na druhou stranu však bude také uvádět hojnou část českých 

filmů. „Vybíráme je s ohledem na naši cílovou skupinu, kterou bude převážně městský divák s 

vyšším příjmem, protože zpočátku budeme šířeni hlavně přes satelit, kabel a předplacené 

kanály“, upřesnil Svora.
212

  

Televize Barrandov tak zpracovala své programové schéma především se zaměřením 

zaměřené na diváky starší 30 let. V první fázi vysílání měla televize nabídnout především 

evropskou filmovou a seriálovou akvizici. Dopolední i odpolední vysílání až do 17:30 mělo 

být složeno především z romantických, lékařských a kriminálních seriálů. Vlastní tvorba pak 

měla obsahovat Talk show Jana Saudka, Politickou Bubu show, formát Suďte je, komediální 

seriály Cyranův ostrov a Profesionálové a v oblasti publicistiky podvečerní pořad 90 minut. 

Co je také důležité zmínit - podle programového ředitele Přemysla Svory v době spuštění 

vysílání nebyla uzavřena smlouva s žádným větším hollywoodským studiem. Tu v té době 

měly pouze Nova, Prima a Česká televize. „O takovýto kontrakt se chceme v budoucnu 

ucházet, dříve než v roce 2010 to ovšem nebude“.
 213

  

Hlavní vlna a podstatné hledisko v programovém směřování byla nostalgie a jakási 

retrovlna, která je stále ještě oblíbená u lidí, jak také uvedl tehdejší marketingový ředitel. 

„Když jsme se přirovnávali k nějakému médiu, tak jsme chtěli být rádio Impuls, ale v televizi. 

Toto rádio stojí také na vzpomínkách a starých hitech.“
214

 Ne nadarmo pak diváci v televizi 

Barrandov očekávali tvorbu starší české kinematografie. „Připomínali jsme českou tvorbu, 

českou kinematografii, které byly dlouhou dobu v trezoru, ale vedle toho i věci totalitní tvorby 

jako byl Třicet případů pro majora Zemana či Žena za pultem, které dosáhly nadprůměrné 

sledovanosti, takže retrovlna byla evidentně to správné zacílení.“
215

  

Na tomto místě je však také důležité poznamenat, že Barrandov neměl neomezený 

přístup k archivu české kinematografie. „Docházelo k tomu omylu, že si veřejnost a odborná 

veřejnost myslela, že veškerá filmová klasika typu Marečku, podejte mi pero, zůstala 
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v archivech Barrandova. To však není pravda, my jsme jí museli nakupovat v soutěži 

s ostatními televizemi, protože práva na ně již vlastnila jiná společnost než Barrandov. Ale 

sázeli jsme na to, že lidé spojují Barrandov s filmovou tvorbou, proto jsme často sahali do 

archivů, abychom ukazovali tradici české i slovenské filmové tvorby.“
216

 

Právě i díky zmíněné skladbě pořadů Barrandov možná i neplánovaně zaujal starší 

cílovou skupinu diváků, jak zmínil během rozhovoru Janis Sidovský. 

Druhým, neméně důležitým proudem v programové nabídce televize Barrandov pak 

„bylo oslovení dětského diváka, což se dělo prostřednictvím pásma Animáček, kdy jsme se 

stali leaderem trhu dokonce i nad televizí Nova.“
217

 Pásmo Animáček však bylo zavedeno také 

z dalších důvodů. Televizi Barrandov sledovalo oproti jiným televizím poměrně starší 

publikum, a pásmo Animáček tak bylo zavedeno také z důvodu, aby jaksi vyvážilo věkové 

složení publika. „Abychom dosahovali dobrých výsledků i ve skupině 15 – 54, nebo  

i v mladších skupinách, měli jsme proto pásmo Animáček, které nám v denním průměru 

cílovou skupinu omlazovalo.“
218

 

Pásmo Animáček bylo také účelově vysíláno v době hlavních zpráv na 3 velkých 

televizích. Animáček měl v tomto čase sledovanost na jednu stranu podprůměrnou – cca 3  

-3,5%, ale na druhou stranu „v tomto exponovaném čase, proti hlavním zpravodajským 

relacím na 3 televizích, to byl úspěch. Byla to alternativa pro ty, kteří se nechtěli dívat na 

zprávy a hlavně pro rodiče, kteří mohou odložit své děti na hodinu, než připraví pro rodinu 

večeři.“ Dle pana Sidovského nic dalšího, co Barrandov nasadil oproti televizním zprávám, 

zdaleka nedosahovalo takových úspěchů jako pásmo Animáček.
219

 

Vlastní tvorba vs. akvizice byla 70% ve prospěch akvizice, 30% pak pro vlastní 

tvorbu, později to bylo 60% vs. 40%. Televize Barrandov však měla na rozdíl od ostatních 

celoplošných stanic velmi málo peněz na nákup akvizice a vlastní tvorbu. „Pro Vaši 

představu jsme měli na vlastní tvorbu 50 miliónů za rok. Pro porovnání – Česká televize 

vynaložila například na jeden díl v cyklu Nevinné lži cca 10 miliónů korun.“
220

 

Co se týkalo zpravodajství, pak bylo předem jasné, že televize nemohla konkurovat 

dosavadním televizním kanálům. Barrandov tak sázel na alternativní podobu zpráv. „Chceme 

nabídnout jinou podobu zpráv, kterou bychom rádi přitáhli i diváky současných televizních 

novin. Ne ovšem ve stejném čase jako konkurence. Lišit se budeme v dramaturgii pořadu, 
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skladbě příspěvků a výběru moderátorů. Chceme neokoukané lidi, kteří televizní zprávy ještě 

nemoderovali,“ prohlásil programový ředitel Svora.
221

 V době spuštění vysílání však televize 

měla v plánu vysílat od 20 hod. zpravodajskou relaci, ta se ovšem měla obejít bez moderátora 

a měl ji tvořit pouze proud příspěvků nakoupených od Z1 a regionálních TV.
 222

 

 

Shrnutí 

Televize Nova vytvořila své programové schéma s ohledem na většinového českého 

diváka. V programu televize se tak objevovaly různé formáty jak domácí tvorby, tak 

zahraniční tvorby. Dalo by se však říci, že na akvizici zahraniční tvorby televize stavěla svůj 

program, to také v době jakési lačnosti po nových filmech českého diváka pravděpodobně 

nejvíce lákalo. Pořady byly sestavené tak, aby zaujaly různé typy diváků (Ruská ruleta, Eso, 

Snídaně s Novou atd.).  

Jednou z hlavních myšlenek programové strategie bylo jít v pořadech více naproti 

divákovi, což Nova dokázala například pořadem Vox Populi, kdy se součástí vysílání mohl 

stát samotný divák, pokud v nainstalované buňce nahrál zajímavý vzkaz. Nova tak tímto 

krokem dostála svému plánu, a to že komerční televizi tvoří samotní diváci. 

Hlavním tématem programové strategie měla být především zábava, což odkazuje 

slogan „Nova Vás baví“, o kterém se více rozepíšu v následující kapitole.     

 Barrandov podobně jako televize Nova sázel na prvek zábavy. Programová strategie 

této televize chtěla dle tehdejšího marketingového ředitele nabídnout formu zábavy, která se 

z programu stávajících televizí údajně vytratila. 

 V programu televize se měla objevit jak zahraniční akvizice, tak domácí tvorba. Co se 

týče zahraniční tvorby, Barrandov spíše sázel na evropské filmy, neboť v době svého vstupu 

neměl uzavřenou smlouvu s žádným Hollywoodským studiem, jako měla třeba Nova. Hlavní 

částí její programové složky však měly být české filmy (především ze starší tvorby), neboť 

právě s těmi si divák spojoval jméno Barrandov. Hlavní vlna v programovém směřování tak 

byla nostalgie a jakási retrovlna, která byla u diváků stále oblíbená. 
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4.3.3 Marketingové nástroje 
 

Jako první marketingovou akci v rámci vstupu TV Nova na televizní trh je možné 

považovat akci typu public relations. TV Nova nabídnula divákovi soutěž o název této 

budoucí stanice. V předmětu zájmu tak můžeme opět sledovat myšlenku, kterou dříve 

Železný prezentoval: „Komerční televize je taková televize, kterou diváci spoluvytvářejí.“
223

  

Co se týče samotné reklamní kampaně, jejímž cílem bylo uvést televizi Nova na 

televizní trh, byly do tendru na její vytvoření přizvány celkem 4 reklamní agentury: 

Mark/BBDO, Young & Rubicam, DDB Needham a Leo Burnett. Z návrhů jednotlivých 

agentur byl vybrán jako vítězný ten od agentury Leo Burnett. Tato agentura připravila 

kampaň, která svým pojetím nejvíce zapadala do cílů a představ TV Nova. Jak uvedl Vladimír 

Železný v rozhovoru pro magazín Strategie, bylo záměrem Novy přijít na trh s podporou 

reklamní kampaně, která by byla inspirována tabloidním tiskem (tím byly v té době např. 

noviny Blesk), a využít tak podobného uvažování a prezentace. Kampaň tedy měla být cílena 

na běžného a většinového diváka a měla se ztotožňovat se samotnou filosofií televize: „Stejně 

jako chceme být televizí s uvolněným límečkem, tak se v podobné formě představíme i v rámci 

reklamní kampaně,“ uvedl Vladimír Železný.
224

 Ačkoliv by každý mohl očekávat, že hlavním 

obsahem celé kampaně byla samotná televize, nebylo tomu tak. Reklamní kampaň využila 

jako obsah své prezentace samotného diváka. Televize se tak pomocí obsahu reklamní 

kampaně obrátila především na předmět svého zájmu, tedy na diváka.  

Celou kampaní pak provázel slogan: „Nova vás baví.“ A jak doplnil Vladimír Železný: 

„Vsadili jsme na atraktivitu a nápaditost při dvojím výkladu sloganu, který také zároveň 

vytváří mezi oběma významy jisté napětí.“
225

   

Začátek kampaně byl naplánován na několik týdnů před zahájením vysílání. Končit 

měla kampaň jeden až dva týdny po zahájení vysílání. Na celou kampaň bylo vyčleněno 

řádově mezi 14 až 25 milióny korun.
226
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Následující obrázek číslo 1 ukazuje ukázku první podoby loga televize Nova a jeho 

následný vývoj do současnosti. 

 

 

Obrázek č. 1 - Ukázka vývoje loga televize Nova od roku 1994 po současnost.
227

 

 

 Samotná exekuce reklamních sdělení byla poměrně zdařilá, na což poukázala 

billboardová kampaň. V lednovém žebříčku magazínu Strategie z roku 1994 zvítězila exekuce 

billboardové kampaně právě televizní stanice TV Nova. „Nápadité řešení s přihlédnutí 

k zájmům různých cílových skupin jsou aspekty, které řadí tyto billboardy k nejúspěšnějším. 

Kampaň zajišťovala reklamní agentura Leo Burnett, creative director Stephan Reiche  

a Heather Aponick, copywriter Karel Špindler, fotografové Carsten Sanders a Tono Stano.“ 

228
   

 

 

Obrázek č. 2  - Ukázky exekucí billboardové kampaně televize Nova 
229

 

 

Z náhledů exekucí kampaně na obrázku č. 1 je patrné, že kampaň cílila na různé 

skupiny diváků různými exekucemi. Obsah kampaně tak tvořilo dospělé publikum, ale také 

děti. 

Jako netradiční OOH (Out of home) médium využila také televize Nova 36m dlouhou 

vzducholoď, která se v době vstupu Novy na televizní trh vznášela nad Letenskou plání 

v Praze. 
230
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Na obrázku č. 3 pak můžeme vidět ukázku inzerce, která měla spíše informační 

charakter. Divákovi sdělovala, od kdy bude zahájeno televizní vysílání.   

 

Obrázek č. 3 -Ukázka exekuce tiskové inzerce
231

 

 Na obrázku č. 4 je pak možné vidět ukázku sebeprezentace televize Nova. Jednalo se o 

tiskovou reklamu na tehdejší oblíbený seriál ze zahraniční akvizice Vražedné pobřeží. 

  

 

Obrázek č. 4 – Ukázka tiskové reklamy nabídky programu televize Nova 
232

 

 

 Jedním z dalších způsobů sebeprezentace, který můžeme považovat za marketingový 

nástroj, byl pořad „Volejte řediteli“. Tento pořad typu „one man show“, kde vystupoval 
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232
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tehdejší ředitel TV Nova Vladimír Železný, byl pro samotnou televizi důležitý nejen 

z hlediska propagování vlastního programu a pořadů, ale také jako prostor pro dotazy diváků 

a prostor pro vysvětlování kroků televize. Častým tématem tak bylo například vysvětlování 

vkládaní reklamy do pořadů.     

Na poněkud odlišnou stránku kampaně poukázal spor s Českou televizí kvůli použití 

poněkud kontroverzního sloganu televizí Nova. Česká televize tak podala návrh u Obchodního 

soudu v Praze na předběžné opatření, což znamenalo, aby do doby rozhodnutí soudu bylo 

televizi Nova zakázáno používat reklamní slogan: „Nova je česká televize. Ne Česká televize.“ 

Nova na toto obvinění reagovala tvrzením svého ředitele Vladimíra Železného, že slogan 

žádným právním ustanovením neodporuje. 
233

 Opět tedy můžeme vidět, jak se i do reklamní 

kampaně promítnulo vymezení oproti České televizi, které bylo neodmyslitelnou součástí PR 

televize Nova. 

Další marketingovou akcí, která souvisela s televizí Nova, byl vznik časopisu ANO. 

Tento časopis vznikl jako odnož bývalého oddělení TV Nova (Nova ho tedy přímo 

nezaložila). První číslo vyšlo koncem října roku 1995. Vznik časopisu byl navázán na klub 

diváků TV Nova (mělo se jednat o jakýsi klubový věstník), který nesl název Planeta Nova. 

Klub diváků byl ukázkou věrnostního programu za účelem posílení vztahu značky Nova  

a jejích diváků. Členství klubu mělo přinášet divákovi jisté výhody – jednak pravidelně 

dostával magazín ANO (jeho obsahem byl především televizní program), druhou výhodou 

měla být větší vazba na TV Nova v podobě různých akcí, mezi které patřila i například 

možnost účasti na vysílání pořadů. Poslední výhodou pro členy klubu měly být různé slevy při 

nákupech atraktivního zboží pocházejících od velkých a známých firem. „Naše představa je, 

že uzavřeme smlouvy s dvaceti až třiceti firmami, které se budou obměňovat v čase. 

V jednoduchosti tohoto systému vidíme záruku.“
234

 V tomto případě se tedy jednalo  

o navázání trvalejšího (komerčního) vztahu mezi diváky a značkou TV Nova. Tato podpora 

značky neboli produktu TV Nova měla v prvé řadě trvaleji zajistit diváky televizi i s ohledem 

na blížící se další televizní konkurenci (např. vysílání Premiéry na celostátní úrovni). „Klub 

vzniká především na základě divácké poptávky, diváci sami stojí o větší propojení na TV 

Nova. Naším hlavním cílem je poskytnout divákům něco, co jim televize poskytnout nemůže. 

Televize končí vysíláním, my na ně budeme navazovat v podobě knížek, hudby, videa. 

Využijeme zájmu o jednotlivé pořady a umožníme lidem zůstat s nimi nějakou formou 
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v kontaktu.“ 
235

 Na tyto aktivity byl také napojen merchandising, tedy prodej produktů pod 

značkou TV Nova. „Co se týká prodeje našich produktů, bude se jednat o dvoukolejnou 

záležitost. Jednak přes partnery, jednak přes vlastní obchody a zásilkovou službu. 

V jednotlivých oblastech se spojujeme s firmami, které už mají na trhu nějaké postavení. 

V oblasti audio je například naším největším partnerem Popron s tím, že je schopen zajistit 

jak výrobu, tak distribuci. Náš přínos je v tom, že určujeme obsah a vytváříme tomu další 

podporu. Příkladem úspěšného produktu v této oblasti je Čágo belo, šílenci Terezy 

Pergnerové.“ 
236

 

Televize Barrandov plánovala produktovou i image kampaň, která měla být rozdělena 

do několika fází. Měla mít mírně provokativní nádech, aby zaujala pozornost. Stavět měla na 

osobnostním PR a akcích v Praze i v regionech. Před začátkem spuštění měla televize také  

v plánu zrealizovat nový televizní web.
237

 

Na rozdíl od televize Nova měl Barrandov možnost komunikace k divákovi také přes 

internet. Jednou z komunikačních kampaní, kterou Barrandov nabídl amatérským tvůrcům 

možnost zveřejnění jejich videí, byl internetový portál www.ukazse.tv. Ten měl začít fungovat 

od 1. 5. 2008 a na tomto prostoru měla být videa neprofesionálů v délce 50 minut 

zveřejňována. Nejlepší snímky se pak měly objevit přímo ve vysílání televize. „Jde o první 

formu marketingové komunikace digitální televize Barrandov, jejímž cílem je sběr 

amatérského videa, které se má na základě udělené licence stát součástí vysílání. Amatérským 

filmům Barrandov TV věnuje v plánovaném vysílání až jednu hodinu týdně," sdělil tehdejší 

mluvčí stanice Janis Sidovský pro webové stránky DigiZone.
238

  

Na webu byly zprvu pouze videa z přípravy pořadů televize Barrandov. Stejný formát 

chtěla následně (5. 5. 2009) nabídnout i televize Nova na svém zpravodajském portálu 

www.tn.cz. 

Další webovou prezentací byl web pro nezávislé filmaře. Na adrese 

www.kinobarrandov.tv televize nabízela krátké filmy a magazíny. Cílem projektu bylo oslovit 

alternativnější část veřejnosti, a uvádět tak v premiérách snímky nezávislých umělců, což 

potvrdil Janis Sidovský, tehdejší ředitel marketingu a PR televize Barrandov. Na webu také 

probíhala do konce srpna 2008 filmařská soutěž o 20.000,- Kč a vyhrát mohl každý, jehož 
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film na server televize umístila, doplnil Sidovský. Na projektu kinobarrandov.tv se podílely 

společnosti Barrandov Studios, Bonton Film a amaterskefilmy.cz.
239

 

V neposlední řadě je také třeba zmínit, že během uváděcí reklamní kampaně používal 

Barrandov výhod on-line marketingu také v podobě on-line bannerů. 

„Při tvorbě reklamní kampaně televize Barrandov vycházela ze samotné značky 

Barrandova, která byla úzce svázaná s českým filmem, s českými hvězdami a také trochu 

s bulvárem. Stavěli jsme tedy na tradiční značce, kterou jsme předpokládali, že lidé znají,“ 

uvedl v rozhovoru Janis Sidovský na otázku po hlavní myšlence reklamní kampaně, která 

doprovázela vstup. 
240

 

Tematika hvězd tak byla úzce spjata s ústřední reklamní kampaní. „Hvězda je 

logotypem televize, je to otevřená hvězda, která značila, že jsme otevřeni komunikaci 

k divákům, že chceme, aby se podíleli na programu. Headline byl: Rozsvítí se Vám. V tom byl 

dvojsmysl, že se někomu může rozsvítit v hlavě, ale také, že se rozsvítí obrazovka, respektive 

hvězda.“
241

 Televize dokonce koupila opravdovou hvězdu, která nesla název televize. Hvězda 

Barrandov se tak rozsvítila 11. ledna společně s televizí.
242

  

 

 

Obrázek č. 5 – Ukázka loga televize Barrandov
243

 

 

                                                 
239

 POTŮČEK, Jan. TV Barrandov má další web pro nezávislé filmaře: Kinobarrandov.tv. DigiZone [online]. 

2008 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/clanky/tv-barrandov-ma-dalsi-web-pro-nezavisle-

filmare/ 
240

 Interview s Janisem SIDOVSKÝM, marketingovým ředitelem TV Barrandov v letech 2008 – 2012. Praha 

18.4.2013. 
241

 Tamtéž 
242

 Tamtéž 
243

 Zdroj: Interní dokument - Prezentace poskytnutá Janisem Sidovským, marketingovým ředitelem TV 

Barrandov v letech 2008 – 2012. Praha 18.4.2013. 



87 

 

Co se ještě týče sloganů, původně se vybíralo z několika variant. V jednom ze sloganů 

TV Barrandov se říkalo "baví nás bavit", v dalším televize slibovala „sexy zábavu“. Další 

slogan odkazoval na to, že divák může „čekat nečekané“ a také „nekonečnou zábavu“. Zde je 

vhodně připomenout, že podobně zábavně laděné slogany mívala i televize Nova. Ta za svého 

času používala velmi populární motto „Nova vás baví“. 

„Exekuce vizuálů stála na černém pozadí, zářící hvězdě a sloganu Rozsvítí se Vám., 

aby bylo patrné, že z jakési temnoty vystoupí nový televizní svět.“
244

  

 

 

Obrázek č. 6 - Ukázka vizuálu inzerce televize Barrandov
245

 

 

 

Obrázek č. 6 - Ukázka vizuálu tiskové inzerce televize Barrandov
246  
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„Pak byly také návrhy inzerce, ve kterých byla na bílém podkladu vyobrazené hvězda, 

ze které byly tušit nejrůznější tváře televize (např. Jan Saudek). Inzerci také doprovázely 

tematické headliny jako byly Nejlepší dokumenty, Nejlepší pohádky, Nejlepší filmy. Nejlepší 

hvězdy. Tato kampaň byla například magazínem Strategie označena jako nejzdařilejší 

outdoorová kampaň v roce 2009.“
247

  

 

 

Obrázek č. 7 - Ukázka vizuálu inzerce televize Barrandov
248 

 

Obrázek č. 8 – Ukázka exekuce venkovní reklamy TV Barrandov (citylight)
249
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Na kanálu, kde měla televize vysílat (ale také na kabelové televizi UPC), se také 

pouštěly selfpromotion spoty.  

Na dalším obrázku číslo 9 je pak možné vidět ukázku inzerce programu televize 

Barrandov. 

 

 

Obrázek č. 9 – Ukázka exekuce inzerce programu TV Barrandov
250 

 

Televize také sáhla po guerillové akci. Logo televize bylo převlečené za hvězdu. 

Jezdilo po Praze, jezdilo metrem, v taxíku. „Bylo to personifikované logo, které se chovalo 

jako bytost. Vznikaly různé situace – jakože začalo mluvit na lidi, snažilo se sednout do 

taxíku, takže vznikaly, komické situace.“
251

 

Za jeden z nejlepších marketingových kroků považoval pan Sidovský spojení 

s obrazovkami Metro vision „To byly obrazovky v metru, kde jsme komunikovali jednak 

způsoby, jak nás občané naladí, následně jsme komunikovali náš program.“
252

 Šlo o dva 

hlavní obsahy kampaně – jak televizi Barrandov naladit a jaký program bude televize vysílat. 

„Takže se pražská populace, o kterou jsme měli největší zájem, protože zde bylo 100% 

pokrytí, bezprostředně zajímala, co u nás může vědět a jak se k nám dostane.“
253
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Obrázek č. 10 – Ukázka exekuce vysílání reklamy TV Barrandov pomocí Metro vision v Praze
254

  

 

Celá kampaň doprovázející vstup televize Barrandov stála přibližně 15 miliónů korun. 

V tom však byl také merchandising, placená reklama a také otevírací event., který sám stál  

1 milión korun, což bylo opravdu málo peněz na uvedení značky na trh.“
255

 Největší váha 

kampaně šla dle Sidovského do venkovní reklamy. Mimo to také televize dělala direct mail 

přes kabelové televize, například přes UPC.
256

 

Podpora reklamní kampaně mířila především na místa v ČR, kde digitalizace probíhala 

nejintenzivněji – tzn. Praha, střední Čechy a západní Čechy. Pro TV Barrandov nemělo příliš 

smysl ze začátku vést reklamní kampaň například na Moravě.
257

  

Také stojí za zmínku, že televize Barrandov měla v rámci propagace také podporu od 

vydavatelství Vltava Labe Press. Největší podpora však byla také ze strany rádia Impuls, které 

mělo stejnou cílovou skupinu jako TV Barrandov.
258

 

Co však považoval Sidovský za nejzásadnější rozhodnutí, které ovlivnilo 

marketingovou komunikaci, byl vstup do peoplemterů - do elektronického měření dat. To se 

událo v červnu roku 2009. Tento krok umožnil televizi komunikovat potřebná data směrem 
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k potencionálním inzerentům – zveřejňovat výsledky, což mělo ve výsledku podstatný vliv na 

prodej reklamy.
259

 

Důležitou roli v komunikaci Barrandova hrálo také umístění programu této televize 

v programových magazínech. „Barrandov dost utratil za své umístění v televizních 

programech. Dnes tolik lidé na tištěný program nedají, ale v době vstupu to bylo velice 

důležité a umístění v TV programech bylo pro televizi velmi přínosné. Například v Blesk 

magazínu, což je vysokonákladový tisk, nebo v magazínu Dnes, jsme se dostali na pozice hned 

za velké celoplošné stanice a také kupříkladu před televizi Nova Cinema kterou vstoupila na 

trh před námi a zdaleka neměla takové pozice. V některých periodikách jsme byli dokonce 

rovnocenným sloupcem, takže si lidé mohli velmi dobře dohledat, co vysíláme.“
260

 Zajímavé 

bylo to, že nebylo umístění v programových magazínech doposud placené, ani pro to 

neexistoval ceník. „Tohle jsme museli zaplatit, bylo nám to prodáno jako inzertní plocha, 

periodiky byl vytvořen ceník. Do té doby se sloupec nikdy neprodával.“
261

 Dá se tak říci, že 

placení za tento prostor pomohla zavést právě televize Barrandov. Následně pak programové 

magazíny chtěly také po ostatních digitálních televizích jako Prima Cool a Nova Cinema, aby 

za prostor také platily. Na druhou stranu došlo ze strany programových týdeníků k podpoře 

televize prostřednictvím tzv. TV tipů. „Magazíny už tak nepsaly jen o velkých televizích, co 

stojí za vidění, ale začaly psát také o televizi Barrandov.“
262

 

V rámci karlovarského festivalu byla v roce 2008 uspořádána akce na podporu public 

relations, kde televize Barrandov oznámila start vysílání. „Tam byl večírek filmových studií 

Barrandov a televize Barrandov se k této akci připojila. Akce byla ve stylu filmu Amadeus, 

protože ten částečně vznikl na Barrandově,“
263

 Osoby, které propagovaly televizi Barrandov  

a doporučovaly její naladění 11. 1. 2009, byly například Jiří Bartoška a Marek Eben a další 

řada osobností, se kterými televize během roku natáčela spot. „Těsně před natáčením na 

televizi také běžela smyčka, kde tyto osobnosti doporučovaly, aby si diváci zapnuli Barrandov 

11. ledna.“
264

 Řada těchto osobností se zúčastnila zahajovací akce v den spuštění televize, 

která se vysílala živě.  

„PR akce televize dělaly poměrně často, protože televize neměla peníze na velké 

reklamní kampaně, proto pořádala například večery v Hard rock café, kde se komunikovaly 

                                                 
259

 Interview s Janisem  SIDOVSKÝM, marketingovým ředitelem TV Barrandov v letech 2008 – 2012. Praha 

18.4.2013. 
260

 Tamtéž 
261

 Tamtéž 
262

 Tamtéž 
263

 Tamtéž 
264

 Tamtéž 



92 

 

jednotlivé formáty – např. pořad prominenti.“
265

 Tyto akce navštěvovala také jiná 

společenská média a psala o tom. 

 Co se týče dalších ukázek marketingové komunikace, měl například Animáček jako 

produkt vlastní marketing – měl mobilní aplikaci, měl řadu nanuků v běžné distribuci – tento 

prodej také generoval zisky pro Barrandov. Dále měl vlastní akce. „Účastnili jsme se 

s vydavatelstvím Ekmond, což je jednička na trhu ve vydávání časopisů pro děti, akcí jako je 

například Den princezen.“ Na tyto akce chodily desetitisíce lidí – například akce na zámku 

Sychrov, kde bylo až 12 000 lidí. „Marketing pro Animáček tolik nestál, ale měl velkou 

účinnost pro dětského diváka a ve výsledku omlazoval celodenní share. 2,5h se vysílal večer  

a 2,5h se vysílal ráno, což bylo dohromady 5h, kdy byli u obrazovek diváci v hojném počtu 

pod 15 let a byli jsme jednička na trhu v zásahu dětí ve věku od 9 do 14 let. Takže tam jsme 

dosáhli mimořádných výsledků.“  

 

 

Obrázek č. 11 – Ukázka promo akce na podporu televizního produktu Animáček
266

 

 

Shrnutí 

 Jedním z nejzásadnějších rozdílů obou televizí byla investice do kampaní, tomu také 

odpovídal rozsah kampaně. Nova investovala až 25miliónů pouze do samotné reklamní 

kampaně. Kdežto Barrandov investoval přibližně 15 miliónů, v této částce však byl zahrnut 

 i merchandising či PR akce na podporu otevření. 

 Nova svou kampaní cílila na většinového diváka, čemuž odpovídala podoba 

tabloidnímu tisku. Obsahem kampaně byl samotný divák. Zde je rozdíl oproti kampani 
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Barrandova. Ten vsadil na komunikaci obsahu kampaně, tedy známých populárních 

osobností, tedy hvězd. S touto tematikou také propojil hlavní myšlenku celé kampaně, která 

cílila na městského diváka ve věku 30+, ale nepřímo také oslovila diváka staršího.  

 Neodmyslitelnou součástí kampaně Novy bylo vymezování se oproti České televizi, 

což dokazoval slogan, že Nova je českou televizí, nikoliv Českou televizí. V kampani 

Barrandova takovéto ostré vymezování vůči ostatním televizím chybělo. 

Co se týče marketingových nástrojů, obě televize využily přibližně stejný 

komunikační mix až na výjimku použití on-line kanálu. V jejich kampaních tak bylo možné 

spatřovat ATL
267

 i BTL
268

 akce. V rámci kampaně se tak objevovaly tiskové inzerce 

v novinách i magazínech. Obě televize uspořádaly různé PR akce, které měly budoucího 

diváka seznámit s oběma televizními značkami. V marketingových prostředcích nechyběl ani 

merchandising. U Barrandova bylo možné spatřovat ukázky sebeprezentačních spotů, které se 

vysílaly před oficiálním zahájením vysílání. U televize Nova zmínky o sebeprezentaci tohoto 

typu chybí.  

Jak jsem zmínil výše, velkým rozdílem mezi oběma televizemi bylo využití 

internetové komunikace. Televize Barrandov hojně využívala toho média ke své prezentaci. 

Pokud pomineme bannerovou kampaň, televize na sebe upozornila on-line projekty 

www.ukazse.tv a www.kinobarrandov.cz už před svým vstupem. Televize Nova naproti tomu 

v době svého vstupu on-line kanálu, z důvodu jeho nerozvinutí a absence rozšíření počtu 

počítačů v domácnostech, nevyužívala.     

4.4 Výsledky  
 

V této kapitole nastíním, zda obě televize dostály svým plánům a cílům či nikoliv. 

K tomu mi poslouží údaje podílu sledovanosti na televizním trhu a jejich vývoj. Také použiji 

údaje výdajů na reklamu a samotných zisků z reklamy v prvních letech fungování obou 

televizí. Mimo jiné uvedu některé výzkumy image či výzkumy povědomí o značce. Oba 

výzkumy dobře charakterizují obraz značky na televizním trhu.  

Vedení televize Nova se od začátku nijak netajilo tím, že hned v prvním roce chce 

dosáhnout dominantního postavení na trhu, a to se jí také povedlo. Hned od počátku se tak 

televize Nova stala leaderem na trhu televizního vysílání. Nova byla na vstup do televizního 

trhu velmi dobře připravena, o čemž svědčí také výsledky podílu na televizní sledovanosti, 

kterého dosáhla hned v prvním roce fungování, jak ukazuje graf číslo 2.  
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Graf č. 2 – Share TV – celý den – MEDIAPROJEKT – výzkum společnosti Median - SKMO

269
 

 

Že se nejednalo o výjimečný stav sledovanosti, který by se dal přisoudit jakési dočasné 

zvědavosti diváků na nové médium, dokazuje následující graf, který ukazuje vývoj podílu 

sledovanosti televize Nova v poměru k ostatním televizím. Sledovanost televize Nova se 

v letech 1994 – 1996 pohybovala v okolí 60%, což bylo například k poměru k České televizi  

2 krát a někdy až 3 krát více.     

 

 
Graf č. 3 – Vývoj podílu sledovanosti televizí v letech 1994 – 1996

270
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Následující graf č. 4 ilustruje, kolik peněz se celkem investovalo do reklamy napříč 

jednotlivými typy médií. Celkové výdaje na reklamu v roce 1994 byly 7,62 miliardy Kč. 

Výdaje do reklamy pochopitelně rok od roku stoupaly. Od roku 1990 (0,374 miliardy Kč) do 

roku 1994 (7,62 miliardy Kč) se zvýšily více jak 20x.   

 

 

Graf č. 4 – Výdaje na reklamu v médiích v roce 1994 v miliardách korun
271

 

 

 Co se týče výdajů na reklamu pouze v televizních médiích, následující graf č.  

5 ukazuje, že hned v prvním pololetí roku 1994 vysílání Nova předčila do té doby hlavního 

hráče na trhu – tím byla Česká televize. Zadavatelé reklam v televizi Nova tedy proinvestovali 

v prvním pololetí 701 miliónů korun z celkové výše investic 1,556 miliardy korun, což je 

téměř poloviční částka ze všech investic do televizní reklamy. 
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Graf č. 5 – Investice do reklamy v televizních médiích za 1. pololetí roku 1994 v miliónech korun
 272

 

 

 

Co se týče výzkumu image televize Nova, můžu brát v potaz pouze výzkum z roku 

2002, do té doby bohužel relevantní data nejsou k dispozici. Dle výzkumu je TV Nova pro 

českého diváka „široce uznávanou, vyhledávanou a kvalitní televizí, která (slovy respondentů 

výzkumu) je: nejvíce aktivní a podnikavá, osobitá, má svůj styl, vychází nejvíce vstříc svým 

divákům, je mladá, svěží a dynamická.“
273

 Ve srovnání s ostatními televizemi se u televize 

Nova objevily nejčastěji tyto přívlastky: „úspěšná, dravá, moderní, profesionální a zábavná.“ 

Televize Nova také byla respondenty považována za úspěšnou-  přesvědčeno o tom bylo 

celkem 86,5 % respondentů (TV Nova byla hodnocena nejvíce jedničkami ve smyslu 

hodnocení školního typu). Televizní stanice byla obecně vnímána obyvateli České republiky 

jako stanice dominantní, tedy s výrazným postavením. I u vlastností, které měli respondenti 

přiřadit k této televizi, nejvíce vybírali vlastnosti typu přátelská, otevřená, férová, vtipná či 

tolerantní. Podle výzkumu je populace také rozdělena na menší skupinu skalních kritiků Novy 

a na druhé straně větší skupinu obdivovatelů, který ji v televizním výběru upřednostňují kvůli 

jejím vlastnostem.
274

  

 U televize Barrandov existují na rozdíl od televize Nova údaje z měření úspěšnosti 

zaváděcí kampaně, proto je zde také uvedu. Výzkum byl proveden metodou kvantitativního 

výzkumu v první polovině února 2009 a účastnil se jej vzorek 656 respondentů z celé České 
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republiky ve věku 12 – 79 let. Dle daného průzkumu je možné říci, že start televize 

Barrandov zaregistrovalo 50,3% respondentů z celé České republiky. Televizi Barrandov 

mělo v době spuštění naladěno 17,2% respondentů a dalších 8,3% se chystalo televizi naladit 

v brzké době. Existoval tak předpoklad, že v druhé polovině února tak mělo mít naladěnou 

televizi Barrandov až 2,5 miliónu obyvatel.
275

  

 Zaváděcí kampaň měla mediální dopad na více než 5 miliónů obyvatel. 

K nejúčinnějším nástrojům komunikace patřily selfpromotion upoutávky, které běžely před 

zahájení vysílání na daném kanále. Další velice efektivní formou bylo public relation 

v denním tisku a časopisech.  

Co se týče mediální pokrytí televize Barrandov, bylo v tomto případě o televizi 

referováno celkem 2900 mediálními výstupy, které byly zveřejněny v časovém rozmezí  

1. 1. až 10. 11. 2009. V porovnání s konkurencí se jednalo o úspěch (Prima Cool měla ve 

stejném období 982 mediálních výstupů, Nova Cinema pak 979).
276

   

Následovala komunikace na internetu, která hrála důležitou roli především v Praze  

a středních Čechách. To samé lze říci o venkovní reklamě. Jako zdroj informace o spuštění 

nové televize bylo třeba také brát v potaz doporučení známých a přátel.
277

 

 Účinnost kampaně se lišila v závislosti na regionech a souvisela s pokrytím signálem. 

Například v Praze bylo nejúčinnější vysílání upoutávky typu selfpromotion před stratem 

televize, kdežto na Moravě se lidé dozvěděli spíše z denního tisku a časopisů, jak ukazují 

následující grafy č. 6, 7 a 8. 
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Graf č. 6 – Jak jste se dozvěděli o TV Barrandov – celkem 
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Graf č. 7 – Jak jste se dozvěděl o TV Barrandov – Praha a střední Čechy 
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Graf č. 8 – Jak jste se dozvěděli o TV Barrandov – Morava 
280 

 

 Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, televize Barrandov se stala součástí 

elektronického měření pomocí peoplemetrů, takže mohla pravidelně monitorovat svou 

sledovanost. „TV Barrandov v červnu 2009 přistoupila k elektronickému měření sledovanosti 

formou peoplemetrů a očekávanou hranici 2% průměrného denního share překonala už 

v červenci 2009 (2,68%). V období 28. 12. 2009 až 3. 1. 2010 byl podíl dospělých diváků, tedy 

těch, kteří byli přítomni  u obrazovky, v týdenním průměru 4,08%. Stanice tedy překonala cíl 

o více než 1% v průměrném celodenním share, než si stanovila na začátku vysílání.“ 
281

 

 Následující graf č. 9 názorně ukazuje, jak se vyvíjel měsíční podíl sledovanosti v roce 

2009 (včetně ledna 2010). 
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Graf č. 9 – Share TV Barrandov při měření skupiny diváků 15+
282 

 

Na následujícím grafu č. 10 je možné vidět podíl sledovanosti oproti dalším digitálním 

televizím. Z grafu jasně vyplývá, že televize Barrandov měla mezi ostatními digitálními 

televizemi dominantní postavení. 

 

 
Graf č. 10 – Vývoj průměrného TV share Barrandova při měření skupiny diváků 15+
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  Před spuštěním si televize podle tehdejší ředitelky Vozárové stanovila cíl zisku 

z prodeje reklamního prostoru 100 miliónů korun. Na následujícím grafu č. 11 je možné vidět, 

že tohoto cíle za první rok televize Barrandov nedosáhla.  

 

 

 
Graf č. 11 – Vývoj průměrného TV share Barrandova při měření skupiny diváků 15+

284 

 

 

Dle ředitele marketingu Sidovského stál denně provoz televize Barrandov přibližně  

1 milión korun. Poměrně dlouhou dobu trvalo, než se Barrandov dostal ze ztráty, k tomu mělo 

dojít přibližně v roce 2012. Do té doby ani nebylo možné utržit tolik- bez a - peněz také díky 

cenám za inzertní prostor, které musely být z hlediska počáteční nízké sledovanosti 

pochopitelně také nízké. 
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 Zdroj: Interní dokument - Prezentace poskytnutá Janisem Sidovským, marketingovým ředitelem TV 

Barrandov v letech 2008 – 2012. Praha 18.4.2013. 
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 Interview s Janisem  SIDOVSKÝM, marketingovým ředitelem TV Barrandov v letech 2008 – 2012. Praha 

18.4.2013. 
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Následující tabulka č. 3 ukazuje prodej reklamního prostoru ve srovnání s konkurencí. 

Jedná se o podíl na prodaných GRPs. 

 

Tabulka č. 1 - Prodej reklamního prostoru ve srovnání s konkurencí – podíl na prodaných GRPs
286

 

 

Shrnutí 

Jelikož jsem bohužel neměl k dispozici jasně stanovené cíle televize Nova v datech, 

není možné stanovit, zda televize Nova dosáhla svých předběžně stanovených cílů či nikoliv. 

Co však můžu s jistotou tvrdit, je to, že televize dosáhla ve velmi krátkém čase (de facto 

v rámci prvních měsíců) dominantního postavení na televizním trhu. V prvním roce svého 

fungování dosáhla podílu sledovanosti téměř 60%, čemuž také odpovídaly zisky  

z televizní reklamy (701 miliónů), ve kterých daleko předčila své konkurenty. 

Výsledek průzkumu image kampaně televize Nova ukázal, že v očích diváků se 

televize profiluje jako uznávaná, kvalitní a především úspěšná televize. 

V případě televize Barrandov můžeme s určitostí tvrdit, že dosáhla svých předem 

stanovených cílů. Podíl sledovanosti měla televize naplánovaný na 3% do roka svého 

spuštění. Na konci roku 2009 měla televize průměrný týdenní podíl přibližně 4%, tudíž 

dokonce přesáhla svůj cíl o 1%.  

Cíl zisku z reklamy v prvním roce byl televizí Barrandov stanoven na 100 miliónů, 

tohoto zisku televize dle výsledků nedosáhla. 

Co se týče úspěšnosti reklamní kampaně na podporu vstupu televize na trh, je možné ji 

považovat za poměrně zdařilou. Kampaň zasáhla 5 miliónů potencionálních diváků a účinnost 

nástrojů se lišila v závislosti na regionech, kde působila.   
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 Zdroj: Interní dokument - Prezentace poskytnutá Janisem Sidovským, marketingovým ředitelem TV 

Barrandov v letech 2008 – 2012. Praha 18.4.2013. 

TVB NC PC NOVA Prima ČT1 ČT2 ČT24 ČT4

Podíl - září 2009 1,24% 1,79% 0,30% 63,42% 27,90% 4,32% 0,75% 0,14% 0,16%

Podíl - říjen 2009 1,96% 1,40% 0,39% 62,08% 28,83% 4,36% 0,63% 0,18% 0,17%

Podíl - listopad 2009 2,62% 1,30% 0,45% 61,50% 28,78% 4,38% 0,63% 0,19% 0,15%

Podíl - prosinec 2009 3,54% 1,15% 0,50% 54,94% 31,97% 7,15% 0,45% 0,16% 0,15%

Podíl - leden 2010 2,48% 2,87% 0,40% 55,50% 30,40% 7,40% 0,67% 0,13% 0,10%
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5 Závěr 
 

Cílem práce bylo porovnat vstup dvou televizních médií, a to hned z několika 

perspektiv. Především pak z perspektivy využití marketingu při vstupu na televizní trh. Jak 

ukázaly jednotlivé kapitoly, bylo možné mezi oběma televizemi sledovat jak podstatné 

rozdíly, tak některé podobnosti.   

Zahájení vysílání TV Nova bylo možné v tehdejší době považovat jako jeden ze 

symbolů transformace a demokratizace české společnosti. Tato televize podstatným 

způsobem napomohla rozvoji televizního trhu. Vnesla do něj v tehdejší době nevídaný jev,  

a tím byl prvek konkurence. Ačkoliv ji tehdy Česká televize odmítala považovat za svého 

konkurenta (viz. vyjádření tehdejšího ředitele ČT Iva Mathé, který nepovažoval komerční 

televizi vzhledem k veřejnoprávní televizi za konkurenci v pravém slova smyslu), strhla na 

svou stranu podstatnou část pozornosti diváků, kterým byl do té doby nabízen pouze program 

monopolní České televize. Svým vstupem televize ustanovila duální systém, vedle 

veřejnoprávní televize se tak objevila televize komerční.  

Paralelně k tomu je možné považovat televizi Barrandov za představitele éry 

digitalizace televizních médií. Jednalo se totiž o první digitální televizi plnoformátového typu, 

která vstoupila na český televizní trh právě v době rozvoje digitálních televizí. 

Obě televize vstupovaly na televizní trh, který byl v různé fázi úrovně vývinu. 

Rozdílnost úrovně trhu měla zásadní vliv na pozdější vývoj pozice obou televizí. Nova měla 

v době svého vstupu poměrně omezenou konkurenci v podobě dosavadní České televize. 

Poměrná většina diváků byla také na její vstup pozitivně naladěna. Diváci od ní také mnohé 

očekávali. Oba faktory měly vliv na pozdější vývoj televize a ve výsledku jí tak mohly 

pomoci k dosažení dominantní pozice na trhu, které už se televize nevzdala.   

Oproti tomu Barrandov vstupoval na trh, kde již vládla poměrně vysoká konkurence. 

Tomu také odpovídaly cíle televize i její následné uchycení na trhu. Televize sice byla přijata 

s očekáváním něčeho nového, nicméně divák byl již trhem více vychován a zasycen, než 

divák v době vstupu televize Nova. Proto televize Barrandov nemohla dosáhnout tak 

výrazných úspěchů jako televize Nova. Barrandov musel naopak cílit na konkrétní skupinu 

diváků (nikoliv na většinového diváka jako Nova) a ve výsledku se tak pohyboval v menších 

číslech sledovanosti. 

 Oba vstupy následovala legislativa, která pro obě televize nebyla příliš optimální. 

V případě Novy byl zákon rozporován vzhledem k České televizi především na poli vysílání 

televizních reklam. České televizi bylo dovoleno vysílání reklamy, a to i za přítomnosti zisků 
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z koncesionářských poplatků. To pak stavělo televizi Nova do nevýhodné pozice, neboť ona 

byla závislá pouze na ziscích z reklamy.  

Legislativa v případě vstupu Novy se i díky okolnostem transformace rodila za 

pochodu, nebyla odzkoušená, ačkoliv si český stát mohl vzít příklad ze západních zemí. 

Některé mediální zákony byly vydávány s tím, že se počká, jak budou první rok fungovat, 

 a následně dojde k jejich případné novelizaci.  

V případě televize Barrandov byla legislativa v rozporu s udělováním licencí 

k provozování vysílání, čehož následně využila TV Nova a toto vydávání licencí napadla, 

čímž byl oddálen vstup digitálních televizí na scénu. Opět tedy legislativa nebyla dostatečně 

korektní na to, aby byl umožněn hladký vstup média, což mohlo být opět způsobeno tím, že se 

jednalo o nový jev, u kterého se teprve zákony vytvářely.  

Zásadní rozdíl mezi oběma televizemi byl také v tom, že televize Nova svým vstupem 

televizní trh konstituovala, pomáhala ustanovit pravidla, kdežto Barrandov vstoupil již na 

rozvinutý trh, kde již byla jasná pravidla.      

To samé se týká ekonomických podmínek a především reklamního trhu. Televize 

Nova pomáhala konstituovat reklamní trh, který byl pro rozvíjející se komerční média 

existenčně stěžejní. Barrandov naproti tomu vstupoval na již vybudovaný reklamní trh 

s celkem jasnými pravidly. 

Paralelu mezi oběma televizemi je pak možné vidět v poskytnutí reklamního prostoru, 

který byl s jejich příchodem spojen. TV Nova vstupovala v době, kdy byla na trhu poměrně 

vysoká poptávka po reklamním prostoru v televizi. Vedle České televize do té doby nebyla 

žádná alternativa. Výdaje do reklamy byly rok o rok vyšší a právě v roce 1994, kdy na scénu 

vstupovala TV Nova, byly investice od roku 1989 zdaleka nejvyšší. Skutečnost, že poptávka 

po alternativním televizním reklamním prostoru byla opravdu vysoká, dokládají zisky TV 

Nova z reklamy, které byly na konci roku 1994 nejvyšší, a přeskočily tak i zisky České 

televize.   

TV Barrandov také znamenal žádaný alternativní prostor pro reklamu ke stávajícím 

televizím. Určitou odlišnost můžeme vidět v tom, že jeho vstup znamenal rozmělnění 

reklamního trhu, než absorbování podstatné části nových peněz od inzerentů, pro kterou do té 

doby nebyl prostor, jak tomu bylo v případě Novy. Nova s Primou sice v době vstupu 

Barrandova vyprodaly reklamní prostor, tudíž Barrandov tak mohl znamenat nové místo, 

kam reklamu umístit, nicméně se tak nedělo v takové míře, jako se tomu stalo v době vstupu 

Novy, kdy byly investice na vysokém vzestupu. 
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 Co se týče stanovených cílů obou televizí, pochopitelně se lišily v míře očekávané 

sledovanosti a dosaženého postavení na televizním trhu. Ačkoliv u televize Nova chybí 

detailněji popsaná strategie a cíle, dosáhla poměrně v krátké době dominantního postavení na 

televizním trhu. Na konci roku 1994 se podíl sledovanosti této televize pohyboval okolo 60%. 

Tento výsledek souvisí s tím, že televize zaplnila doposud prázdné místo na televizním trhu  

a nabídla divákovi vítanou alternativu, která se během několika měsíců stala jeho hlavním 

programem. 

Naproti tomu televize Barrandov vstupovala na již rozdělený a obsazený televizní trh, 

tudíž tomu také musely odpovídat pro začátek podstatně skromnější cíle (vzhledem k televizi 

Nova). Televize si stanovila cíl 3% podílu sledovanosti a zisku 100 miliónů korun v průběhu 

prvního roku. Nicméně i tak na začátku zaznívaly takové cíle, že do 4 let své existence chce 

konkurovat do té doby dvojce na trhu – televizi Prima. Tyto plány byly poměrně smělé.  

Dalším podstatným rozdílem u obou televizí byla cílová skupina, na kterou televize 

cílily. Nova cílila na většinového diváka, kdežto Barrandov již cílil na konkrétního městského 

diváka ve věku 30+, dále pak na diváka dětského. Nepřímo pak také televize zasáhla diváka 

staršího. 

Tomu také odpovídala programová strategie. V programu televize Nova se tak 

objevovaly různé formáty jak domácí, tak zahraniční tvorby, které cílily na různé skupiny 

diváků. Hlavním tématem programu bylo především bavit diváka a jít mu v tvorbě programu 

více naproti. V programu se televize také snažila odlišit především od České televize.  

Televize Barrandov podobně jako televize Nova sázela při tvorbě svého programu na 

prvek zábavy, což se neslo především na vlně nostalgie a jakési „retrovlny“. Tuto televizi si 

totiž lidé pojili s Barrandovskými studii, proto očekávali, že v programu budou filmy 

z českého zlatého fondu. Tomu se snažila televize svým programem pochopitelně vyhovět. 

Zajímavým úkazem v programovém obsahu obou televizí byl pak rozdíl v uchopení 

vztahu s celebritami. Nova svými produkty celebrity spíše vytvářela, kdežto televize 

Barrandov spíše využívala hotových hvězd, o které se pak opíral jejich program (i jejich 

marketing a PR).     

Co se týče využití marketingových nástrojů, předpokládal jsem na začátku práce, že 

z hlediska patnáctiletého časového odstupu televize využívaly podstatně rozdílné nástroje 

marketingu. V závěru práce však musím konstatovat, že marketingový a komunikační mix 

televize zvolily poměrně podobný vzhledem k podmínkám vstupu. V rámci zaváděcí reklamní 

kampaně se objevovaly jak reklamy typu ATL, tak akce typu BTL. Podstatný rozdíl byl však 

ve využití on-line komunikace. Tu Nova v době svého vstupu pochopitelně nemohla v plné 
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míře využít tak jako Barrandov, který přes on-line kanál komunikoval hned své první 

marketingové akce.  

Rozdíly pak byly také v investicích, kdy televize Nova investovala více do vstupní 

reklamní kampaně. Jako rozdíl by mohl být posuzován i obsah reklamních kampaní. U Novy 

byli obsahem kampaně především samotní diváci, kteří tak byli hlavními hrdiny reklamních 

exekucí. Kdežto obsahem reklamní kampaně televize Barrandov byl především samotný 

plánovaný obsah televize resp. populární osobnosti, které měly nalákat potencionální diváky. 

V závěru je možné také tvrdit, že Nova dosáhla dominantního postavení na televizním 

trhu v poměrně krátké době. Jako úspěch je možné hodnotit i počáteční zisky z prodeje 

reklamního prostoru.  

Televize Barrandov dosáhla svých předem stanovených cílů na poli podílu 

sledovanosti, dosáhla dokonce o 1% více (4%), než si předsevzala (3%).  Co se týče zisků 

z prodeje reklamy, tam bohužel svých cílů nedosáhla. 

Věřím, že práce svým podrobnějším náhledem do perspektiv vstupu obou televizí na 

mediální trh poukázala na jednotlivé zajímavé aspekty, které jejich vstup určovaly  

a dotvářely. Věřím, že práce poslouží jako hodnotný podklad pro další výzkum nejen 

samotného marketingu médií, ale i českých televizních médií samotných.         
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6 Summary 
 

It was able to watch the essential differences and some similarities between the entry of TV 

Nova and TV Barrandov. Both TV channels entered to the television market, which had been 

in various stages of development. Different level of the TV market had a major influence on 

the later development of both TV channels. TV Nova had relatively limited competition at the 

time of its entry. The majority of the audience had a positive expectation. This had an 

influence on the late development of TV channel and also it could help to establish strong 

(dominant) position in the TV market. In contrast, Barrandov entered the market, which has 

been ruled by a relatively high competition. This was corresponding with its objectives. TV 

channel Barrandov represented a new subject on the TV market, but the audience was ruled 

by dominant TV channels. Therefore, TV Barrandov could not achieve significant success as 

TV Nova. Barrandov had to target to specific group of viewers (not to the majority audience 

as Nova), and the result was equal to its plan. Regarding the use of marketing tools – both TV 

channels used similar marketing and communication mix due to their conditions of entry. 

Their advertising campaigns contained ATL and BTL marketing. The essential difference was 

in the use of on-line communication. Nova at the time of its entry could not use this 

communication channel. Barrandov used on-line communication even before its entry. 
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