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Abstrakt 
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, do jaké míry české televizní stanice využívají 

Facebook pro propagaci svých pořadů a komunikaci s diváky a jakým způsobem tak činí. V 

teoretické části je charakterizována sociální síť Facebook, její postavení v České republice a 

působení médií na Facebooku. Dále je obsažena základní terminologie a definice nezbytné 

pro pochopení fungování facebookové stránky a vysvětleny nástroje, které mohou 

administrátoři stránek využívat. Teoretická část je zakončena charakteristikou dalších 

internetových aktivit, které televizní stanice při své propagaci využívají, a jejich propojení s 

Facebookem. Praktická část je rozdělena do dvou částí. V první části se práce zaměřuje na 

působení hlavních českých televizních korporací a stanic na Facebooku. Je vymezen způsob 

jejich komunikace a případně charakterizován tým, který se o komunikaci prostřednictvím 

sociálních sítí v televizních stanicích stará. V druhé části následuje komparace třech 

facebookových stránek konkurenčních televizních stanic a třech stránek vybraných 

konkurenčních pořadů. V závěru jsou shrnuty výsledky a doporučení plynoucí z poznatků 

z praktické části. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
The main purpose of this thesis is to find out how much Czech TV channels use Facebook to 

promote their shows, communicate with their viewers, and how they do it. In the theoretical 

part, there is a characterization of social network Facebook, its position in the Czech 

Republic, and classical media activity on Facebook. There is basic terminology and 

definitions necessary to understand Facebook page functions. Also tools that administrators 

can use are described. The conclusion of the theoretical part focuses on characteristics of 

other internet activities that TV channels use for their promotion and their connections to 

Facebook. Practical part of the thesis is divided into two parts. The first part focuses on main 

Czech TV corporations and channels and their activities on Facebook. There is a description 

of their communication and a characterization of teams that take care of the communication 

through social networks. In the second part, there is a comparison of three Facebook pages of 

different TV channels and three Facebook pages of different TV shows. The conclusion of the 

practical part offers recommendations that were found in the comparisons of different 

Facebook pages. 
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Úvod	  
 
Facebook je v současné době jednou z nejoblíbenějších internetových sociálních sítí 

a představuje tak do jisté míry fenomén, který na sebe poutá pohled široké veřejnosti. 

Kromě běžných uživatelů využívají Facebook i firmy, organizace a další subjekty, 

což má za následek, že se stal nástrojem internetové propagace a marketingové 

komunikace. Počet uživatelů Facebooku stále roste, a tak si běžné firmy, ale i 

klasická média jako tisk, televize a rozhlas uvědomují, že Facebok může být 

vhodnou platformou nejen pro selfpromotion, ale i pro komunikaci s publikem.  

 České televizní stanice možnost komunikace prostřednictvím sociálních sítí 

využívají a pro část svých komunikačních aktivit používají právě facebookové 

stránky. Přestože je televize spíše jednosměrným médiem, nabízí Facebook 

televizním stanicím formu zpětného kanálu, díky kterému se televizní stanice mohou 

zaměřit na komunikaci s diváky, bezprostředně získat jejich názor a využít nástroje 

Facebooku k propagaci svých pořadů.  

 Vzhledem k faktu, že je propagace prostřednictvím Facebooku poměrně nový 

typ internetové selfpromotion, tak stále není zcela jasné, jaký druh komunikace s 

publikem na Facebooku je správný a zda se dá alespoň částečně měřit vliv 

Facebooku na sledovanost. I z toho důvodu se komunikace jednotlivých televizních 

stanic liší, a tak pro podobné či dokonce konkurenční pořady využívají facebookové 

stránky mnohdy odlišný způsob komunikace.  

 Má bakalářská práce si klade za cíl zjistit, do jaké míry české televizní stanice 

Facebook pro propagaci svých pořadů využívají, jaký druh komunikace preferují a 

jak nakládají s možnostmi a nástroji, které Facebook administrátorům stránek nabízí. 

Cílem je popsat, jak české televizní stanice na Facebooku působí a jakým způsobem 

s fanoušky stránek komunikují.  

 V první kapitole teoretické části práce nejprve stručně představím Facebook a 

jeho postavení u českých uživatelů. Následně se zaměřím na charakteristiku 

facebookové stránky a její struktury, jelikož to považuji za nezbytné informace pro 

pochopení fungování stránky a propagace prostřednictvím Facebooku. Poté se 

zaměřím na to, jakým způsobem klasická média facebookové stránky využívají. 

V druhé kapitole teoretické části vymezím další internetové možnosti, které televizní 

stanice pro propagaci svých pořadů využívají, a popíši jejich propojení s 

Facebookem. 
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 Praktickou část rozdělím také do dvou kapitol. V první pomocí analýzy 

objasním působení jednotlivých českých televizních stanic na Facebooku, přičemž se 

zaměřím především na nejsledovanější stanice. Charakterizuji způsob jejich 

komunikace, vymezím nástroje, které administrátoři stránek využívají, a v některých 

případech na základě výpovědí zaměstnanců televizních stanic popíši pracovní tým, 

který se o komunikaci na sociálních sítích stará. Ve druhé kapitole praktické části 

využiji komparativní metodu k porovnání třech stránek konkurenčních televizních 

kanálů a také třech konkurenčních publicistických pořadů. Zkoumané období bude 

březen 2013. Komparaci doplním grafy, které vychází z kvantitativního výzkumu za 

zkoumané období. Budu se věnovat aktualizacím, které administrátoři u daných 

stránek využívají, stylu komunikace, pravidelnosti příspěvků a zpětné vazbě 

administrátorů na komentáře uživatelů. Na základě praktické části charakterizuji, do 

jaké míry v současné době české televizní stanice Facebook využívají, jakým 

způsobem se jejich komunikace liší, a v závěru shrnu výsledky a doporučení 

plynoucí z poznatků z praktické části bakalářské práce.  

 Oblast komunikace televizních stanic na Facebooku a obecně komunikace 

televizních stanic na sociálních sítích je do značné míry neprobádaná a v podstatě 

neexistuje literatura, která by se tématem více zabývala. Výjimku tvoří ojedinělé 

zahraniční tituly, které však nejsou vždy pro české prostředí reprezentativní. Některé 

z titulů, které jsem uvedla v tezích, byly pro takto aktuální téma nepoužitelné.  

Z těchto důvodu byly zdrojem při psaní práce zejména příručky zaměřující se na 

marketing na sociálních sítích, několik zahraničních titulů z oblasti televize a nových 

médií a články z českých i zahraničních mediálních serverů.  

 Ačkoliv ve svých tezích předkládám u vymezení zpracovaného materiálu 

období říjen 2012 - duben 2013, zaměřila jsem se u komparace třech konkurenčních 

stránek na období březen 2013, a to z důvodu, že během tohoto období Facebook 

nezavedl žádné změny v administrátorské části stránek a že měsíc považuji za 

optimální délku období ke komparaci facebookové stránky vzhledem k četnosti 

příspěvků na některých stránkách. V praktické části jsem se nevěnovala TV 

Metropol z důvodu zastavení její výroby v únoru 2013.  

 Vzhledem k tomu, že se působení médií na Facebooku zatím nevěnovaly žádné 

akademické práce, může být tato práce přínosná při budoucích výzkumech 

zaměřených na podobná témata.  
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1 Facebook	  
Facebook je populární internetová sociální síť, která prvotně slouží k vytváření 

osobních a firemní profilů, skupin a k propojování uživatelů.   

1.1 Od	  založení	  po	  současnost	  
Facebook založil Mark Zuckerberg v roce 2004 při svých studiích na Harvardově 

univerzitě. Nejprve byla tato sociální síť určena pouze pro studenty Harvardu a 

fungovala na doméně thefacebook.com. Později byla zpřístupněna pro studenty 

dalších vysokých škol a v roce 2006 se na Facebooku mohl zaregistrovat každý 

uživatel internetu starší 13-ti let. Při pojmenování serveru se tvůrci inspirovali 

názvem papírových letáků Facebooks, které jsou určeny studentům prvních ročníků 

amerických univerzit.1 

 Každý, kdo se na Facebooku zaregistruje, získá svůj osobní profil, který má 

možnost spravovat. Může žádat o přátelství a sledovat aktivity uživatelů, kteří žádost 

přijali. Dále má možnost se stát fanouškem stránek (pages), které často slouží jako 

firemní profily. Facebook je populární především mezi mladými lidmi. „Co se týká 

věku, tak největší skupinou na sociálních médiích jsou lidé mezi 15 - 34 lety, kterým 

se také říká generace Facebooku." 2 

 K 6. dubnu 2013 jsou dle statistik české agentury Socialbakers,3 která se 

specializuje na marketingové analýzy a on-line monitoring sociálních sítí, Spojené 

státy americké zemí s největším počtem registrovaných uživatelů, což je 163 071 430 

uživatelů. Druhé místo s počtem 70 143 400 registrovaných uživatelů obsadila 

Brazílie, třetí místo s 63 454 100 uživateli Indie. Dle oficiálních statistik Facebooku4 

měla tato sociální síť v prosinci 2012 průměrně miliardu aktivních uživatelů, přičemž 

82 % aktivních uživatelů nepochází z USA a Kanady a průměrný počet aktivních 

uživatelů za den v prosinci 2012 byl 618 milionů. Za aktivního uživatele je 

považován každý uživatel, který se přihlásí alespoň jednou za 30 dní. Ve stejných 

statistikách Facebook zveřejnil k prosinci 2012 počet svých zaměstnanců, který činí 

                                            
1 PHILLIPS, Sarah. A brief history of Facebook. The Guardian: Technology [online]. [cit. 2013-04-22]. 
Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/25/media.newmedia 
2 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2010, s. 217. ISBN 978-80-251-2795-7. 
3 Facebook Statistics by Country. Socialbakers [online]. [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ 
4 Facebook Newsroom: Key Facts. Facebook [online]. [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 
http://Newsroom.fb.com/Key-Facts 
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4 619. Facebook se tak stal důležitým serverem nejen pro jeho uživatele, ale 

v současné době zprostředkovává pracovní pozici několika tisícům zaměstnanců.  

 
Vývoj počtu aktivních uživatelů Facebooku 

 
Zdroj: http://www.quintly.com 

1.2 Facebook	  v	  České	  republice	  
Počtem zaregistrovaných uživatelů na Facebooku se Česká republika v dubnu 2013 

řadí na 43. místo.5 V České republice je na Facebooku zaregistrováno k 6. dubnu 

2013 dohromady 3 934 900 uživatelů, což dle Socialbakers znamená 54,49 % 

populace, která používá internet, a 37,56 % celkové populace České republiky. 

 V roce 2009 dosáhl počet českých uživatelů registrovaných na Facebooku 170 

tisíc, v roce 2010 cca 2 milionů, v roce 2011 3 milionů a v roce 2012 3,5 milionu.6 

Velký příliv nových českých fanoušků Facebook v České republice zaznamenal 

v letech 2009-2010. Jedním z důvodů může být jeho lokalizace do češtiny, jelikož 

českým uživatelům tak mohlo být jeho fungování srozumitelnější. Facebook v roce 

                                            
5 Facebook Statistics by Country. Socialbakers [online]. [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ 
6AUST, Ondřej. Infografika: Facebook v České republice. Mediář [online]. [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 
Mediar.cz/infografika-facebook-v-ceske-republice 
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2010 přeskočil do té doby nejoblíbenější české sociální sítě, kterými byly portály 

Lidé.cz a Líbímseti.cz.7 Popularitě Facebooku a dalších sociálních sítí se navíc 

začala věnovat i česká média. „Raketový nárůst fanoušků Facebooku (v ČR) mají na 

svědomí především novináři, kteří začali psát o Facebooku jako o něčem, bez čeho se 

nedá žít. Vliv to mělo především na dospívající mládež a celkově na skupinu 15-24 

let.“8 Ze statistik Socialbakers pro ČR9 vyplývá, že v České republice tvoří skupinu 

25-34 let 28 % uživatelů Facebooku, druhá nejpočetnější věková skupina je 18-24 

let, kterou představuje 27 % uživatel Facebooku. Počet mužů a žen je takřka 

vyrovnaný, ženy tvoří 51 % registrovaných uživatelů a muži 49 %. 

 Dále dle těchto statistik tvoří pětici nejoblíbenějších facebookových stránek 

českých uživatelů následující profily: 1. The Simpsons, 2. YouTube, 3. Bez přátel 

nežiju, 4. Nemyslíš – zaplatíš, 5. House. Mezi nejpopulárnější značky českých 

uživatelů patří 1. Xparfemy.cz, 2. Red Bull, 3. Coca-Cola, 4. Kofola, 5. Monster 

Energy.   

1.3 Facebookové	  stránky	  
Každý uživatel Facebooku, který má svůj osobní profil, má možnost založit si 

stránku (page),10 která je vhodná pro prezentaci komerčních i nekomerčních aktivit. 

Proto stránka zpravidla slouží jako firemní profil pro společnost, produkt, organizaci, 

značku, umělce, veřejně známé osobnosti a další subjekty. „Stránky existují proto, 

aby se firmy a organizace na nich mohly prezentovat. Důvodem, proč založit stránku, 

je snaha prezentovat se, sdělovat své informace, novinky, nabízet službu nebo 

produkt." 11 

 Vytvoření stránky je bezplatné a zabere omezené množství času. Po vyplnění 

základních údajů se stránka stává veřejnou, každý uživatel se může stát jejím 

fanouškem a sledovat její příspěvky a aktualizace. Stránka je viditelná i pro ty, kteří 

nemají na Facebooku profil – naleznou ji nejčastěji přes vyhledávače. Google 

zobrazuje při vyhledávání facebookové stránky na prvních místech. Při zakládání 

nové stránky musí uživatel zvolit typ neboli kategorii a podkategorii, určit název 

                                            
7AUST, Ondřej. Infografika: Facebook v České republice. Mediář [online]. [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 
Mediar.cz/infografika-facebook-v-ceske-republice 
8JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: 
ComputerPress, 2010, s. 217. ISBN 978-80-251-2795-7. 
9Czech Republic Facebook Statistics. Socialbakers [online]. [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republicCzech Republic Facebook Statistics 
10 Stránka se někdy také označuje názvem „firemní profil“.  
11 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2011, s. 28. ISBN 978-80-251-3320-0. 
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stránky a vyplnit základní informace. Stránky jsou vzhledově podobné klasickým 

uživatelským profilům na Facebooku. Dá se předpokládat, že v nejbližší době 

Facebook upraví časovou osu tak, jako během jara 2013 upravil časovou osu na 

osobních profilech, tedy do jednoho sloupce. 

1.4 Struktura	  stránky	  

1.4.1 Co	  vše	  stránka	  obsahuje	  
Základní layout stránky tvoří zejména úvodní fotografie, profilový obrázek, box se 

základními informacemi a hlavní časová osa s aktualizacemi, které zveřejňuje 

administrátor (či více administrátorů) stránky. 

 V místě časové osy najdeme kromě aktualizací tři speciální boxy: Nejnovější 

příspěvky uživatelů (které tvoří zpravidla dotazy fanoušků, na které administrátor 

může odpovídat), box To se mi líbí (v podstatě spřátelené stránky) a box Doporučení 

(kam fanoušci mohou psát recenze či hodnocení). Na pravé straně stránky se nachází 

malá časová osa dle roků, která slouží jako rychlý rozcestník pro uživatele, kteří se 

chtějí dostat k aktualizacím z předchozích let. Administrátor má možnost do časové 

osy vkládat důležité milníky, a to i do historie, tedy do roků, kdy Facebook ještě 

neexistoval (důležitý milník v časové ose tak může být například založení firmy, 

změna loga, stěhování kanceláří a podobně).  

 Stejně jako na osobním profilu, tak i na stránce se zobrazují pod úvodní 

fotografií záložky - fotografie, počet fanoušků, události, poznámky a případně 

nejrůznější aplikace, které si mohou administrátoři stránek nechat naprogramovat a 

které se otevírají právě pomocí záložek. 

1.4.2 Základní	  funkce	  a	  terminologie	  
 
Základní pojmy: 

Fanoušek (Fan) je každý uživatel Facebooku, který stránku označil tlačítkem „To se 

mi líbí".  

Jakmile se někdo stane fanouškem stránky, tak se administrátoři dále nemusí starat o 

to, zda stránku navštíví, protože aktualizace dané stránky se mu začnou objevovat na 

hlavní stránce Facebooku.12 

                                            
12 PROULX, Mike a Stacey SHEPATIN. Social TV: how marketers can reach and engage audiences by 
connecting television to the web, social media, and mobile. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2012, s. 138. ISBN 
9781118167465. 
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Úvodní fotografie (Cover photo) je největší fotografie na stránce, která má rozměry 

851x315 pixelů a která se zobrazuje v horní části stránky. Každý uživatel, který 

stránku navštíví, tuto fotografii vidí jako primární část profilu.  

Profilová fotografie (Profile picture) se nachází se pod úvodní fotografií, je ve 

čtvercovém formátu ve velikosti 160x160 pixelů. Zpravidla se do ní umísťuje logo 

společnosti, jelikož tato fotografie se ve zmenšené podobě ukazuje u každé 

aktualizace stránky.  

Informace (About) je název boxu, po jehož rozkliknutí se uživatel dostane na 

detailnější informace, které může administrátor vyplnit. Facebook administrátorům 

nejčastěji umožňuje napsat údaje o založení, lokalitě a produktech; kontaktní 

informace jako telefon, e-mail a webovou adresu; misi a popis. Dle Jiřího Paly ze 

zpravodajského webu o médiích a reklamě Media Guru zohledňuje Facebook tyto 

informace při výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích. Někteří marketéři tak dle 

něj v této souvislosti dokonce mluví o tzv. Facebook SEO.13 

 

Druhy aktualizací: 

Stav (Status/Post) je základní možností aktualizace a komunikace s fanoušky. Jde o 

větu, souvětí nebo několik vět bez přiložené fotografie a bez odkazu s náhledem. 

„Účelem aktualizací je poskytovat zajímavé informace, upozorňovat na novinky, 

lákat publikum k tomu, aby navštívilo další části stránky, tedy v podstatě získávat a 

udržovat jeho pozornost."14 

Odkaz (Link), který administrátor vloží, může vést na libovolnou webovou adresu. 

U velkého procenta odkazů Facebook automaticky vytvoří náhled, tedy vybere 

obrázek z dané webové stránky, který vloží vedle odkazu. Odkaz může administrátor 

doplnit popisem, který se píše do stejného pole jako status.  

Fotografie (Photo) je vložená jednotlivá fotografie ve formě aktualizace. Stejně jako 

odkaz má možnost být doplněna popisem, který později může administrátor upravit. 

Na fotografii lze označit uživatele a lokalitu. Fotografie patří mezi druh příspěvků, 

které vyvolávají u fanoušků největší aktivitu, bývá proto administrátory hojně 

využívána. 

Video lze nahrát stejným způsobem jako fotografii. Videa Facebook automaticky 

                                            
13 PALA, Jiří. Jak vybudovat kvalitní Facebook stránku?.MediaGuru [online]. [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 
http://www.mediaguru.cz/sloupek/jak-vybudovat-kvalitni-facebook-stranku 
14 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2011, s. 110. ISBN 978-80-251-3320-0. 
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ukládá do stejné záložky jako fotografie.  

Otázka (Question) slouží k vytvoření ankety s  případným výběrem odpovědí. 

Administrátor může vložit buď seznam odpovědí, z nichž si hlasující vyberou jednu 

či více odpovědí, nebo může dát uživatelům možnost vkládat libovolné odpovědi. 

Anketa je vhodný virální prostředek, jelikož často hlasují i uživatelé, kteří nejsou 

fanoušky stránky. Anketa však přivede velký počet nových fanoušků spíše 

výjimečně, takže více než jako propagace může sloužit k menším výzkumům, kdy se 

stane nástrojem jednoduchého sociologického průzkumu. 

Událost (Event) nabízí uživatelům možnost vytvořit profil pro nějakou akci. 

Administrátor vyplní den, hodinu, popis a adresu, uživatelé se následně mohou 

přihlašovat a zvát své přátelé. Událost se stala samozřejmostí u akcí, jako jsou 

například hudební a filmové festivaly a koncerty. 

 

Aktivita uživatelů: 

To se mi líbí (Like) je tlačítko nacházející se pod každým příspěvkem, který 

administrátor stránky vloží, a také pod každým komentářem ostatních uživatelů.  

Komentář (Comment) je základní zpětnou vazbou uživatelů. Stejně jako u tlačítka 

To se mi líbí, i zde má uživatel možnost okomentovat každou aktualizaci, popř. 

reagovat na jiný komentář. 

Sdílení (Share). Každý uživatel má možnost aktualizaci stránky sdílet, např. status 

nebo fotografie, které se mu líbí. Daná aktualizace se mu poté zobrazí na jeho 

osobním profilu s popisem, že uživatel fotku sdílel ze stránky. „Virální šíření se 

odehrává pomocí sdílení, hodnocení a také komentování. Každý uživatel Facebooku 

má zeď, na které jsou zobrazovány jeho aktivity. Současně se mu zobrazují aktivity 

jeho virtuálních přátel."15 

 

Měřitelné hodnoty: 

Počet fanoušků (Number of likes) vyjadřuje počet uživatelů, kteří stránce dali 

„Like“ neboli „To se mi líbí“. Stali se tak jejími fanoušky. Počet fanoušků je jedním 

ze základních kritérií úspěšnosti stránky. Každý uživatel může svůj „Like“ odebrat a 

přestat být fanouškem stránky.   

Mluví o tom (Talking about this) je číslo určující počet aktivních uživatelů na dané 

                                            
15 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2011, s. 110. ISBN 978-80-251-3320-0. 
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stránce. I pokud má profil hodně fanoušků, může jít o neaktivní uživatele. Metrika 

„Mluví o tom“ vyjadřuje aktivitu fanoušků, resp. zda komentují aktualizace, 

přidávají příspěvky, potvrzují účast na události, sdílejí příspěvky stránky apod. 

„Obecně by se dalo říci, že čím bude vyšší hodnota tohoto čísla, tím bude stránka 

úspěšnější."16 Pro administrátory tak může být tato metrika důležitější než počet 

fanoušků, jelikož na jejím základě zjistí, zda používá vhodný styl komunikace a 

aktualizací. 

Viditelnost aktualizací (Saw this post). Pod každou aktualizací administrátor 

stránky najde informaci o počtu uživatelů, kteří příspěvek viděli. Facebook 

nezobrazuje aktualizace všem fanouškům stránky, vždy vybere jen určité procento na 

základě svých výpočtů. Administrátor má možnost příspěvek peněžně propagovat a 

zvýšit tak počet uživatelů a fanoušků, kterým se aktualizace ukáže.  

 

Další pojmy: 

Nejnovější příspěvky ostatních (Recent posts by others). Každý uživatel, pokud 

administrátor stránky tuto možnost nevypne, může připívat na stránku. Má tedy 

možnost napsat například svůj dotaz, komentář, názor, pochvalu. Tento příspěvek se 

poté zobrazí v boxu „Nejnovější příspěvky uživatelů“. Ostatní uživatelé mohou tento 

příspěvek komentovat, stejně tak i administrátoři profilu jménem stránky. Příspěvek 

má možnost vymazat jak uživatel, tak administrátor profilu.  

Aplikace (Apps). Každý administrátor si může pro svou stránku nechat 

naprogramovat aplikaci. Zpravidla jde o soutěžní aplikace, do které se uživatel 

dostane přes sdílený odkaz na aplikaci nebo přes záložku. Aplikace musí dodržovat 

přísná pravidla Facebooku. Pomocí aplikace zvyšují stránky aktivitu uživatelů, 

propagují se a získávají nové fanoušky. „Aplikace je především úžasný zdroj 

databázových záznamů se skvělým marketingovým a prodejním potenciálem."17 

Soutěžní aplikace mohou přivést nové fanoušky18 a vyvolat aktivitu těch stávajících.  

Reklamy a sponzorované příběhy (Ads and sponsored stories) jsou druhem 

reklamy, kterou Facebook nabízí administrátorům stránek. Administrátor může 

                                            
16 PALA, Jiří. Jak vybudovat kvalitní Facebook stránku?. Media Guru [online]. [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 
http://www.mediaguru.cz/sloupek/jak-vybudovat-kvalitni-facebook-stranku 
17 HACKER, Pavel. Facebookové stránky od A do Z. Lekce druhá: Fanoušci. Tyinternety.cz [online]. [cit. 2013-
04-06]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2013/03/28/clanek/facebookove-stranky-od-a-do-z-lekce-druha-
fanousci/ 
18 U aplikace jde nastavit, aby do ní mohl vstoupit pouze ten, kdo je fanouškem stránky. Z tohoto důvodu může 
vhodně zvolená soutěžní aplikace přivést velký počet nových fanoušků. 
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investovat do reklam libovolné množství peněz a získat tak velké množství nových 

fanoušků, pokud je reklama vhodně vytvořena a zacílena. 

Panel pro správu (Admin panel) je speciální částí stránky, kterou vidí pouze 

administrátoři dané stránky. Každý administrátor získává přístup do panelu pro 

správu, ve kterém dostane možnost sledovat nové fanoušky stránky, upravovat roli 

administrátorů, sledovat aktivitu fanoušků, přijímat soukromé zprávy od uživatelů, 

sledovat statistiky, naplánovat příspěvky dopředu, zakázat uživatelovi přispívat, 

upravit kategorii a název stránky, změnit viditelnost profilu, vymazat stránky a 

upravit zasílání upozornění.  

Významná událost (Milestone). Administrátor může do časové osy vkládat 

významné události, a to i do roků, kdy daná facebooková stránka ještě neexistovala. 

Prostřednictvím tzv. významné události může být tedy například doplněna do časové 

osy historie firmy. Roky s významnými událostmi se v malé časové ose automaticky 

zobrazují vedle úvodní fotografie a také v informační sekci stránky. 

 
Ukázka základního layoutu facebookové stránky 

 
 

Zdroj: http://www.facebook.com 
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1.5 Propagace	  prostřednictvím	  stránky	  
Velká část stránek na Facebooku slouží k propagaci značek, výrobků a nejrůznějších 

subjektů. Potenciálu Facebooku se snaží v online propagaci využít firmy, společnosti 

a organizace. „Sociální média se rozšiřují tak rychle, že se prakticky denně 

dozvídáme o nových možnostech, službách, nápadech. Zdá se, že marketing na 

sociálních médiích opravdu funguje." 19 

 Aby propagace prostřednictvím stránky na Facebooku fungovala, měla by 

komunikace probíhat pravidelně a trvale. Dle Bednáře může jednorázová reklamní či 

komunikační kampaň přinést okamžité výsledky, které však budou mít 

pravděpodobně jen velmi krátkodobé trvání. Má-li tedy sociální síť sloužit jako 

užitečný komunikační kanál, tak bychom jí měli používat trvale. Bednář upozorňuje, 

že to nemusí nutně znamenat nutnost trvalých finančních investic, ale rozhodně to 

znamená nutnost investovat čas.20 

 Každý subjekt, který založí stránku za cílem propagace, by měl být v 

neustálém kontaktu s fanoušky. Neznamená to jen vkládat aktualizace ve formě 

statusů, odkazů a fotografií, ale také odpovídat na dotazy a komentáře fanoušků a 

zejména je motivovat ke komunikaci. Bednář v příručce Marketing na sociálních 

sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru vysvětluje, že Facebook může být 

používán k řadě aktivit souvisejících s marketingem. Jako nejvýznamnější uvádí 

následující marketingové činnosti: 

- informace o značce. 

- předprodejní podpora produktu. 

- přesvědčování potenciálních klientů o výhodách produktu. 

- poprodejní podpora. 

- budování uživatelské komunity. 

- řešení problémů a krizová komunikace." 21 

 Základem úspěšného využití facebookových stránek je pečlivě promyšlená 

strategie a plán průběžné a precizně vedené komunikace. Vysekalová a kol. 

předpokládají, že rychlý rozvoj nových médií vede ke změnám v komunikačním 

mixu. Nová komunikační média totiž nenabízejí jen nové informační možnosti, ale 

                                            
19 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2010, s. 209. ISBN 978-80-251-2795-7. 
20 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2011, s. 41. ISBN 978-80-251-3320-0. 
21 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: 
Computer Press, 2011, s. 37. ISBN 978-80-251-3320-0. 
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navíc otvírají také prostor pro dialog, což je viditelně také jednou z charakteristik 

komunikace prostřednictvím stránek na Facebooku.22 

 Stránka by měla „žít“ 24 hodin denně, základem jsou pravidelné aktualizace 

založené na zajímavém obsahu, který fanoušky motivuje k aktivitě.  Cílová skupina, 

na kterou je zaměřeno nejvíce komunikačních aktivit, jsou ve většině případů 

stávající zákazníci (v případě televize diváci dané stanice). Dle Vysekalové a kol. 

většina marketingových komunikačních aktivit probíhá nepřímo a zadavatel tedy 

nemá zpětnou vazbu s příjemcem sdělení.23 Administrátor však díky zpětné vazbě 

uživatelů na Facebooku může alespoň z části sledovat, jak cílová skupina vnímá 

reklamní poselství.  

1.6 Média	  a	  Facebook	  
Sociální sítě ke své propagaci a komunikaci využívá řada médií. Stránky na 

Facebooku se hodí především k diskuzi se čtenáři, diváky a posluchači, k propagaci 

článků a pořadů a k informování o novinkách, které dané médium pro své publikum 

chystá. Sociální média navíc dávají možnost zapojit diváky do vysílání, jak můžeme 

vidět například u pořadu České televize Hyde Park. Ačkoliv je televize převážně 

jednosměrné médium, internet a zejména sociální sítě nabízejí poměrně rozsáhlý 

zpětný kanál. Profily na Facebooku jsou pro zpětnou vazbu ideálním médiem.  

 "Facebook může být využit k publikování zpravodajských i publicistických 

komunikátů. Podmínkou je existence příslušné stránky daného média a dostatečný 

zájem publika o tuto stránku. (...) Komunikáty mohou odkazovat na mateřské 

médium, ale fakt, že čtenář je od něj o stupeň dále, než kdyby byl bezprostředním 

návštěvníkem, může být v tomto případě problematický. Publikováním komunikátů na 

Facebooku má potenciál získat médiu nové čtenáře."24 Podstatnou výhodou 

facebookových stránek pro média je fakt, že publikum může reagovat nejenom na 

komunikátora, ale i na sebe navzájem. Publikum často sdílí a komentuje témata, 

vrací se k opuštěným nebo dokonce nabízí nová. Jedna z mála nevýhod může být 

ovšem to, že komunikace na sociálních sítích není nikdy zcela pod kontrolou. "Je 

otázkou, nakolik se Facebook hodí nebo nehodí jako médium zpětné vazby ke 

                                            
22 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš.a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 25. Expert 
(Grada). ISBN 978-80-247-4005-8. 
23 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš.a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 33. Expert 
(Grada). ISBN 978-80-247-4005-8. 
24 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 206. Žurnalistika a komunikace. 
ISBN 9788024734521. 
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konkrétnímu komunikátu. Daleko spíše je použitelný pro zpětnou vazbu k celému 

médiu. Webová média mohou na své prezentace na Facebooku odkazovat ze svých 

stránek, ze svých komunikát, ale také pomocí aktivních prvků, které Facebok nabízí k 

zabudování do serverů." 25 

 Bednář se dále zmiňuje, že jednou z velkých výhod stránek, jichž se uživatelé 

mohou stát fanoušky, je navázání tzv. měkkého kontaktu s publikem. V takovém 

případě podle Bednáře není publikum totiž přímo konfrontováno s obsahem média, 

ale spíše s jeho sebeprezentací a částečně také se zpětnou vazbou stávajícího 

publika.26 Televizní stanice tak mohou prostřednictvím stránek propagovat nejen 

nabízené pořady, ale i propagovat televizní kanály jako takové.  

1.6.1 Televizní	  stanice	  a	  Facebook	  
 
Propagace pořadů se jeví jako důležitá pro zvýšení sledovanosti, která je podstatnou 

metrikou zvláště u komerčních televizních stanic. Stránky jednotlivých televizních 

stanic zpravidla slouží k budování značky a rozšiřování povědomí o televizních 

kanálech. Naopak pro veřejnoprávní média je nezbytné budovat pověst spolehlivé a 

důvěryhodné společenské instituce a podporovat své jméno. Stránku na Facebooku 

může médium použít také k selfpromotion zamířené na lidi, kteří prozatím nejsou 

jeho publikem. Novinář a filmový kritik Duane Dudek vidí jako hlavní přínos 

Facebooku okamžitou zpětnou vazbu mezi televizní stanicí a diváky. Stanice dle něj 

navíc mohou například požádat diváky zpravodajství, aby vyjádřili svůj názor.27 

 Televizní stanice facebookové stránky někdy využívají i při živém vysílání 

svých pořadů. „Velmi efektivně si v tomto ohledu počíná třeba již zmíněný pořad 

Otázky Václava Moravce. (...) Editoři na stránce Facebooku propagují následující 

témata, žádají od diváků zpětnou vazbu, nabízejí nové informace - prezentace tohoto 

pořadu je dobře použitelná jako ukázka udržení kontaktu s publikem. Je však opět na 

zvážení konkrétního média, zda je pro ně takováto metoda komunikace užitečná, a 

nebo nikoliv."28 

                                            
25 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 206. Žurnalistika a komunikace. 
ISBN 9788024734521 
26 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 207. Žurnalistika a komunikace. 
ISBN 9788024734521. 
27 DUDEK, Duane. TV stations flocking to Facebook for fans, content. JSOnline [online]. [cit. 2013-05-17]. 
Dostupné z: http://www.jsonline.com/entertainment/tvradio/tv-stations-flocking-to-facebook-for-fans-content-
133206108.html 
28 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 208. Žurnalistika a komunikace. 
ISBN 9788024734521. 
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Zahraniční televizní stanice využívají profily na sociálních sítích velmi hojně. 

Není výjimkou, že svou stránku na Facebooku má pořad či seriál ještě předtím, než 

začne být vysílaný. Facebook se tak stal jedním ze základních prvků online 

propagace.  "The average person has "liked" at leas six television shows on 

Facebook. With over 800 million active monthly users worldwide - 30 percent of 

whom are in the United States - Facebook is as much a par of real-time conversation 

around television as Twitter is."29 Margie Albert, mediální specialistka, vyjadřuje 

radost nad tím, že se jí vedoucí stanic v současnosti již neptají na to, zda musí 

působit na sociálních sítích, ale na to, jakým způsobem na nich mají působit.  Dle 

Albert by televizní stanice měly zejména oslovit své diváky a vytvořit si s nimi 

prostřednictvím Facebooku nový vztah, ne tedy jen publikovat aktualizace a modlit 

se za aktivitu uživatelů.30 

 Dle statistik Socialbakers31 je k 6. dubnu 2013 deset nejpopulárnějších 

stránek českých médií: Óčko, Evropa 2, Prima COOL, Evropa 2 - Ranní show, TV 

Nova, Bravo, LiveSport.cz, sport/iDnes.cz, Jenpromuze.cz a ČT24. Mezi desítkou 

stránek českých televizních stanic s nejvíce fanoušky jsou: Óčko, Prima COOL, TV 

Nova, ČT24, MTV, Nova Sport, Prima Love, ČT24, Fanda, HBO CZSK. 

 Zejména ve Spojených státech amerických využívají média sociální sítě ke 

komunikaci se čtenáři, diváky a posluchači již několik let. Takřka každá televizní 

stanice má svůj profil na Facebooku a bývá pravidlem, že zpravodajské pořady mají 

taktéž svou stránku, kde pravidelně komunikují s diváky. Bergman tvrdí, že pouze 

nejmenší televizní stanice v dnešní době ignorují propagaci přes sociální média, a tak 

92 % televizních stanic využívá k propagaci Facebook nebo Twitter. V současnosti 

navíc televizní stanice nevyužívají sociální sítě pouze k selfpromotion, tedy k 

sebepropagaci, ale spíše ke komunikaci s diváky, což je pozitivní vývoj.32 

 Nejen velké televizní stanice mohou sloužit jako vzor pro využití sociálních 

sítí v komunikaci s televizními diváky. Regina McCombs na portálu Poynterova 

institutu uvádí jako příklad ukázkové komunikace na sociálních sítích malou 

                                            
29 PROULX, Mike a Stacey SHEPATIN. Social TV: how marketers can reach and engage audiences by 
connecting television to the web, social media, and mobile. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2012, s. 12. ISBN 
9781118167465. 
30 ALBERT, Margie. TV STATIONS –9 BASIC SOCIAL MEDIA SUGGESTIONS. [online]. [cit. 2013-05-17]. 
Dostupné z: http://www.evancarmichael.com/Sales/6412/TV-Stations-9-Basic-Social-Media-Suggestions.html 
31 Facebook Pages Statistics & Number of Fans.Socialbakers [online]. [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 
http://www.socialbakers.com/facebook-pages/media/czech-republic/by-fans/ 
32 BERGMAN, Cory. Survey: Most TV stations embracing social media. Lost Remote [online]. [cit. 2013-04-07]. 
Dostupné z: http://lostremote.com/study-most-tv-stations-embracing-social-media_b20823 
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televizní stanici KAIT-TV33. Už v roce 2009, kdy stanice založila profily na 

sociálních sítích, je používala nikoliv pro selfpromotion, ale pro komunikaci s 

diváky, reagovala na jejich dotazy, vedla s nimi dialog. Téměř každý příspěvek se 

vyvine v diskuzi, aktualizace tedy mají hodně komentářů a fanoušci jsou aktivní. 

Každý z redakce zpravodajských pořadů by se měl zapojit do publikování aktualizací 

na sociálních sítích, novinky z webových stránek by měly být prezentovány také 

prostřednictvím sociálních sítí.34 

 Sociální sítě se stávají v současné době jakousi alternativou k tradičním 

televizním programům, a proto se k nim začínají obracet nejen televizní stanice, ale i 

diváci.35 Zatímco dříve si diváci, kteří se chtěli dozvědět něco o vysílání, ději dalších 

dílů, postavách a podobně, kupovali nejrůznější tištěné televizní speciály a 

programy, dnes tyto „bonusové informace“ mohou získat právě na facebookových 

stránkách daných stanic a pořadů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 KAIT-TV je Arkansaská televizní stanice, která poprvé vysílala v roce 1963. 
34 MCCOMBS, Regina. How a small Arkansas TV station uses Facebook, Twitter to drive audience to newscasts, 
website. Poynter [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://www.poynter.org/how-tos/digital-
strategies/111781/how-a-small-arkansas-tv-station-uses-facebook-twitter-to-drive-audience-to-newscasts-
website/ 
35 PROULX, Mike a Stacey SHEPATIN. Social TV: how marketers can reach and engage audiences by 
connecting television to the web, social media, and mobile. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2012, s. 44. ISBN 
9781118167465. 
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2 Další	  způsoby	  online	  propagace	  TV	  stanic	  a	  pořadů	  a	  jejich	  

propojení	  s	  Facebookem	  
Televizní stanice hojně využívají internet k selfpromotion a k propagaci svých 

pořadů. S vývojem internetu se samozřejmě druh komunikace televizních stanic 

prostřednictvím online nástrojů mění. „Stejně jako se mění televize, tak se mění i její 

propagace. Prolínání mediálních kanálů vytvořilo nové možnosti pro marketéry 

k upoutání cílového publika. Tyto proměňující se televizní podmínky nemají vliv 

pouze na kreativitu reklamy, ale i na to, jak agentury navrhují a uplatňují média.“36  

Dle Sharon Marie Ross si diváci dostatečně uvědomují, že část publika 

využívá sledování televizního online vysílání, stahování nových epizod 

prostřednictvím internetu a další online aktivity, a na základě toho se mění vnímání 

významu slovního spojení „sledovat TV“.37 

Za primární způsob prezentace na internetu můžeme považovat klasické 

webové stránky. Kromě Facebooku využívají televize ke komunikaci i další sociální 

sítě, ačkoliv jsou značně méně využívané než Facebook. K dalším nástrojům online 

propagace patří například rozesílání e-mailových newsletterů, reklamní bannery a 

internetový videoarchiv.   

2.1 Webové	  stránky	  
Jako základní nástroj prezentace jednotlivých televizních stanic i jejich pořadů 

jednoznačně slouží klasické internetové stránky. Všechny české televizní stanice 

mají své internetové stránky, které pravidelně aktualizují. Na internetových 

stránkách se uživatel nejčastěji dozví informace o pořadech, plánované novinky, 

televizní program, diskusní fóra a případně odkaz na videoarchiv a online vysílání. 

 Kromě toho webové stránky zpravidla odkazují na další online aktivity dané 

televizní stanice - například právě na profil na Facebooku nebo na Twitteru. Odkaz 

na webovou stránku bývá umístěn na facebookové stránce v informacích. „Facebook 

také pomáhá ke zvýšení návštěvnosti firemních WWW stránek, případně blogů nebo 

diskusních fór s danou tématikou."38 Blog, webové stránky a Facebook jsou tedy 

zpravidla zpětně provázány odkazy. Obsah webové stránky by měl být kvalitní a 
                                            
36 PROULX, Mike a Stacey SHEPATIN. Social TV: how marketers can reach and engage audiences by 
connecting television to the web, social media, and mobile. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2012, s. 4. ISBN 
9781118167465. 
37 ROSS, Sharon Marie. Beyond the box: television and the Internet. Malden, MA: Blackwell Pub., 2008, s. 221. 
ISBN 14-051-6124-8 
38JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2010, s. 246. ISBN 978-80-251-2795-7. 
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aktualizovaný, aby donutil diváky se na webovou stránku vracet. Přehledná struktura 

a moderní design je předpokladem toho, že se divák bude na webové stránce 

orientovat a stráví na ní více času.  

2.2 Internetový	  archiv	  pořadů	  
Některé televizní stanice nabízejí archiv svých původních pořadů. „Na rozdíl od 

běžného vysílání televize nebo rádia může uživatel slyšet nebo vidět jen to, co chce a 

v jakýkoliv čas. Není vázán na žádný průběžně vysílaný program (nemusí čekat, až se 

bude vysílat právě to, co ho zajímá), může obsah sledovat od prostředku, vybírat si 

jen to pro něho zajímavé."39 Internetový videoarchiv pořadů má potenciál do 

budoucna, jelikož hodně mladých lidí nevlastní televizi a na televizní pořady se 

dívají pouze na internetu.  

 Česká televize svůj videoarchiv nazvala iVysílání. Divák si prostřednictvím 

iVysílání může zdarma přehrát jakýkoliv původní pořad České televize. Vyhledávaní 

je usnadněno tříděním dle abecedy a data. Podobný typ videoarchivu nabízí také 

FTV Prima. Uživatel může dle abecedy vyhledat na webové stránce Prima PLAY její 

původní pořady a zdarma si je přehrát. Naopak TV Nova svůj videoarchiv oddělila 

od základních webových stránek a nazvala ho Voyo. Přístup k pořadům mají pouze 

registrovaní uživatelé, kteří zaplatí předplatné 189 Kč měsíčně.40 

 Na facebookových stránkách televizních stanic se často objevují odkazy na 

videa z online archivů. Pro televizní stanice je tato cesta odkazováním ve 

facebookových příspěvcích výhodnější než nahrávání videí přímo na Facebook. 

Pokud facebookové uživatele nesměřují na svůj videoarchiv, získají nové 

návštěvníky svých webových stránek, které potřebují kvůli zadavatelům reklamy, 

kteří inzerují na těchto webových stránkách. 

2.3 Jiné	  sociální	  sítě	  
Při pohledu na sociální sítě, které se v České republice rozšířily a které využívají 

televizní stanice k propagaci svých pořadů a aktivit, se jako nejvyužívanější 

televizními stanicemi jeví především sociální sítě YouTube a Twitter.  Působení na 

ostatních sociálních sítích je zanedbatelné.  

 Sociální síť YouTube, která slouží k nahrávání, sdílení a přehrávání videí, 

                                            
39 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2010, s. 271. ISBN 978-80-251-2795-7. 
40 VOYO předplatné. Voyo [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://voyo.nova.cz/predplatne 
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založili v roce 2005 Chad Hurley, Steve Chen a Jawek Karim.41„By November 2007 

it was the most popular entertainment website in Britain, with the BBC website in 

second place, and in early 2008 it was, according to various web metrics services, 

consistently in the top ten most visited website globally".42 Některé televize používají 

kanály na YouTube k propagaci svých stanic a pořadů, základním cílem je zpravidla 

co největší počet zhlédnutí, které YouTube monitoruje. Počet videoklipů a uživatelů 

na YouTube v současné době stále narůstá, proto se jeví jako perspektivní možnost 

internetové propagace. „YouTube clearly represents a disruption to existing media 

business models and iseerging as a newssite of media power." 43 Uživatel může být 

odběratelem určitého obsahu nějakého kanálu. YouTube je služba poskytovaná 

společností Google.  

 Další sociální sítí, na které české televizní stanice působí, je Twitter - někdy 

označován za mikroblogovací službu - který založil v roce 2006 Jack Dorsey.44 Počet 

českých uživatelů se zatím nedá srovnávat s počtem uživatelů Facebooku a 

YouTube. Ke květnu 2013 je na Twitteru zaregistrováno 171 374 českých a 

slovenských uživatelů.45 Uživatelé, kteří si vytvoří svůj profil, mají možnost zasílat 

krátké statusy (tzv. tweety) s maximálním počtem 140 znaků. „Tento princip 

fungování dělá z Twitteru (a mikroblogů obecně) ideální platformu pro sdělování 

krátkých, a zejména aktuálních informací."46 Twitter tak může médiím sloužit k 

rychlému informování čtenářů, diváků a posluchačů. Každý uživatel na příspěvky 

totiž může reagovat, přeposílat je dál uživatelům, kteří ho sledují (tzv. followerům). 

„Odběratelé (followeři) posílají tweety dál a tím se informace rozšiřuje. Firmy 

prostřednictvím tweetů například upozorňují na to, co přijde (zítra začneme 

prodávat…), komunikují se zákazníky, provádí průzkumy názorů na produkty, 

sledují, co lidí říkají na to či ono." 47  Na Twitteru v současné době aktivně působí z 

Českých televizních stanic například sportovní moderátoři České televize.  

                                            
41 BARKHAM, Patrick. YouTube: five years on. The Guardian [online]. 2010 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: 
http://www.guardian.co.uk/technology/2010/apr/23/youtube-five-years-on 
42 BURGESS, Jean a Joshua Green. YouTube: online video and participatory culture. Malden, MA: Polity, 2009, 
s. 1. ISBN 978-0745644790. 
43 BURGESS, Jean a Joshua Green. YouTube: online video and participatory culture. Malden, MA: Polity, 2009, 
s. 15. ISBN 978-0745644790. 
44 CARLSON, Nicholas. The Real History Of Twitter. Business Insider [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: 
http://www.businessinsider.com/how-twitter-was-founded-2011-4 
45 Klábosení [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://www.klaboseni.cz/index.php 
46 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 200. Žurnalistika a komunikace. 
ISBN 9788024734521. 
47 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se n awebu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2010, s. 259. ISBN 978-80-251-2795-7. 
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 Dle Diany Marszalek se sociální sítě Facebook a Twitter staly jedním ze 

základů televizního zpravodajství. Jsou totiž rychlejší a jednodušší než blogy a 

osobnější než webové stránky. Sociální média se tak stala pro televizní stanice 

natolik důležitá, že investují do pracovníků, kteří je používají, a v některých 

případech používání sociálních sítí pro propagaci a komunikaci dokonce nařizují.48 

 Všechny sociální sítě se dají s Facebookem propojit odkazy na facebookový 

profil, např. ve formě sdělení „Sledujte náš profil na Facebooku, kde pravidelně 

odkazujeme na ukázky na příští díly vašich oblíbených pořadů.“ Administrátoři 

navíc často publikují na Twitteru podobné statusy jako na Facebooku, popřípadě ve 

zkrácené podobě.49 Existuje řada nástrojů, které publikaci aktualizací na sociálních 

sítích administrátorům zjednoduší, a tak jim nabízí možnost publikovat stejný 

příspěvek automaticky zároveň na Facebooku i Twitteru.  

 V zahraničí využívají Twitter k propojení s televizními pořady ve větší míře 

než v České republice. Například německá veřejnoprávní stanice Das Erste nabízí 

divákům možnost přispívat tweety do vybraných vysílaných filmů. Tweety se 

objevují ve spodní části obrazovky při vysílání a diváci v nich diskutují o ději, 

hodnotí kvalitu pořadu a vyměňují si názory na pořad.50 

2.4 Reklamní	  bannery	  
Reklamní banner může být umístěn na všech webových stránkách, portálech a 

vyhledávačích. Televizní stanice jej mohou využít například při propagaci nového 

seriálu. Druhem reklamních bannerů je i videobanner, kde je v jeho části nebo přes 

celou obrazovku promítáno video, což může být například trailer na premiéru filmu 

či ukázka televizního pořadu.51 

 Po kliknutí na reklamní banner se uživatel zpravidla dostane na webovou 

stránku daného produktu (v tomto případě televizní stanice nebo přímo stránka 

pořadu). Přesměrování z reklamního banneru ovšem může vést i na facebookovou 

stránku, což může přivést nové fanoušky. Další možností je přesměrování na 

facebookovou aplikaci dané stránky.  

                                            
48 MARSZALEK, Diana. Status Of Social Media Rising At TV Stations.TV News Check [online]. [cit. 2013-04-
07]. Dostupné z: http://www.tvnewscheck.com/article/58947/status-of-social-media-rising-at-tv-stations 
49  Maximální délka tweetu je 140 znaků, zatímco délka statusu na Facebooku je neomezená.  
50 KRUML, Milan. Proč by měly žít televize a Twitter v symbióze. Mediář [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné 
z: http://www.mediar.cz/proc-by-mely-zit-televize-a-twitter-v-symbioze/ 
51 Formáty internetové reklamy. Media Guru [online]. [cit. 2013-04-07] Dostupné z: 
http://www.mediaguru.cz/typy-medii/internet/formaty/ 
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2.5 Newslettery	  
Rozesílání e-mailů s novinkami patří k poměrně populárním formám internetového 

marketingu. Informování o novinkách a zajímavostech se řadí mezi nejúčinnější věci, 

které lze v rámci marketingu na Internetu dělat.52 Newslettery bývají pravidelně 

posílány prostřednictvím e-mailu přihlášeným odběratelům. Vzhledem k tomu, že 

v elektronické poště odpadají náklady na poštovné, tak jde o levný marketingový 

nástroj.  

Ve chvíli, kdy televizní stanice spustí nové facebookové stránky pro nějaký 

pořad či stanici, může newslettery využít pro propagaci nové facebookové stránky a 

získat tak základnu fanoušků. Kromě toho bývá odkaz na Facebook umístěn 

v newsletterech na místě, kde jsou kontaktní údaje jako adresa, web, telefon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
52 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2010, s. 261. ISBN 978-80-251-2795-7. 



23 
 

3 České	  TV	  stanice	  a	  jejich	  komunikace	  na	  Facebooku	  

3.1 Česká	  televize	  

3.1.1 Působení	  na	  Facebooku	  
 
Česká televize má na Facebooku stránky pro všechny své televizní programy, tedy 

pro ČT1, ČT2, ČT24 a ČT sport. Zároveň spravuje facebookovou stránku s názvem 

Česká televize, prostřednictvím které rovněž komunikuje s fanoušky a propaguje 

pořady vysílané na všech stanicích. Další profily spadající pod Českou televizi jsou 

stránky jednotlivých studií, například Události Brno53 a Události Ostrava. Většina 

původních pořadů a seriálů, které kanály České televize vysílají, mají své stránky. 

Mezi nejúspěšnější a zároveň nejaktualizovanější patří stránky Hyde Park, Otázky 

Václava Moravce a Události, komentáře. Poměrně populární jsou také stránky 

Všechnopárty, Kluci v akci nebo 168 hodin. Mezi dalšími facebookovými stránkami 

České televize jsou mimo jiné profily jednotlivých oddělení zpravodajství, například 

Ekonomika ČT24. Stránky využívají i samotní moderátoři České televize, mezi 

oblíbené patří například profil Martina Veselovského.  

3.1.2 Česká	  televize,	  ČT1,	  ČT2	  
 
 Na stránce Česká televize většinou aktualizace propagují publicistické pořady -  

například Máte slovo nebo Reportéři ČT - a premiérové díly českých seriálů. 

Propagace zde zpravidla probíhá formou fotografií - stejně jako na stránkách stanic 

ČT1 a ČT2. Na těchto profilech bývají propagovány zejména pořady běžící v prime-

time, tedy ve večerních hodinách.  

 Ačkoliv jsou stránky Česká televize, ČT1 a ČT2 pravidelně aktualizované, tak 

nemají vyplněné základní informace a není u nich využita časová osa do minulosti 

(tzv. významné události). Fanoušci těchto tří profilů většinou u aktualizací využívají 

pouze tlačítka „To se mi líbí“, diskuze probíhají spíše výjimečně. Zatímco stránka 

ČT1 slouží především k propagaci domácí tvorby, tak na ČT2 se více objevují 

                                            
53 Názvy stránek jsou v této práci zpravidla vyznačeny kurzívou, zvláště pokud k nim není přiřazeno označení 
„stránka“.. Pokud není uvedeno jinak, znamená název vyznačený kurzívou to, že se kontext zaměřuje na stránku 
(ne tedy například na pořad či stanici, ale na facebookovou stránku daného pořadu či stanice). Například věta „Na 
Prostřenu se objevily dvě fotografie…“ znamená, že na stránce pořadu Prostřeno se objevily dvě fotografie.  
 
Kromě toho se někdy liší název stránky a název dané stanice či pořadu. Ku příkladu v případě Prima family tedy 
nejde o gramatickou chybu v textu práce, pokud se objevuje spojení Prima Family. Stránka dané stanice je totiž 
pojmenovaná odlišně. I v ostatních případech se někdy pojmenování stránky liší, a to právě zejména u velkých 
písmen.  



24 
 

aktualizace zaměřené na zahraniční filmy a dokumenty. Výjimkou nejsou odkazy na 

videa z YouTube z oficiálního kanálu České televize, kde jsou uploadované televizní 

ukázky.  

3.1.3 ČT24,	  ČT	  sport	  
 
 Na stránce ČT24 je značně více využito aktualizací formou statusů. Fanoušci 

jsou informování o hostech pořadů a pod statusy se často rozvíjí diskuze. Ve velké 

části statusů je viditelná snaha administrátora komunikovat s fanoušky a vyvolat 

dialog. Další část příspěvků na ČT24 funguje jako zpravodajské příspěvky. Fanoušci 

jsou informování o aktuálních zprávách, případně o vývoji mimořádných událostí. 

Uživatelé tak někdy dostanou zprávy ve formě headlinů prostřednictvím této stránky 

dříve než prostřednictvím zpravodajských portálů. Stránka ČT24 důkladně 

informovala fanoušky například během útoků na Bostonský maraton a uživatelům 

byly předkládány nejčerstvější informace. Jako příklad může sloužit status z 20. 

dubna 2013: „Podle posledních informací byl druhý útočník zadržen. Na místo byl 

povolán lékař. Policisté obklíčili hledaného Džochara Carnajeva - skrýval se v lodi 

na dvoře jednoho z domů v ulici Franklin Street na bostonském předměstí 

Watertown. Na místě jsou desítky policejních vozů a obrněných transportérů.“54 

Kromě statusů je využíváno odkazů na články směřující na web České televize.  

 Co se týče propagace pořadů, nejvíce příspěvků na ČT24 se zaměřuje na 

propagaci pořadů Hyde Park a Otázky Václava Moravce. Druhy aktualizací jsou 

využívány poměrně rovnoměrně, střídají se klasické statusy, fotografie, alba i 

odkazy. V informacích na profilu ČT24 nalezne uživatel pravidla diskuze, například: 

„Poskytujeme divákům prostor pro to, aby se mohli svobodně vyjadřovat a 

vyměňovat si názory. Příspěvky nesouvisející s tématem pořadu do diskuse nepatří a 

mohou být smazány.“55 Důvodem k pravidlům může být i to, že v porovnání se 

stránkami ČT1 a ČT2 zde probíhá několikanásobně větší diskuze fanoušků.  

 Stránka stanice ČT sport nese název ČT4, jelikož se takto stanice jmenovala do 

září 2012.56 Ani zde se nenachází detailní informace v informačním boxu. 

Aktualizace však také probíhají několikrát denně a fanoušci jsou upozorňováni na 

nejnovější informace ze sportu a na program, který bude ve vysílání ČT sport 
                                            
54 ČT24. Facebook [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://www.facebook.com/CT24.cz 
55 ČT24. Facebook [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://www.facebook.com/CT24.cz/info 
56 MRVOVÁ, Tereza. Česká televize vyměnila loga ve vysílání a na internetu. Zároveň přejmenovala ČT4. 
IHNED.cz [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-57704740-ceska-televize-vymenila-
loga-ve-vysilani-a-na-internetu-zaroven-prejmenovala-ct4 
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následovat. Administrátoři ČT4 využili možnost speciálních záložek, a na profilu se 

tak nachází aplikace v záložce Fandíš? Tak určitě.  

3.1.4 Pořady	  a	  seriály	  
 
Mezi nejaktivnější profily pořadů České televize patří stránka Hyde Park, na které se 

objevují informace o hostech, jejich fotografie ze zákulisí a všeobecné diskuze s 

diváky prostřednictvím statusů. K 30. dubnu 2013 je počet fanoušků 37 459.57 

Fanoušci bývají často vyzvání k tomu, aby se vyjádřili, co je zaujalo v nejnovějším 

díle. Tvůrci pořadu s diváky pravidelně komunikují. Sociální sítě jsou jedním ze 

základních pilířů pořadu Hyde Park, jelikož diváci prostřednictvím nich mohou 

vkládat hostům své dotazy.  

 Další aktivním profilem je stránka Otázky Václava Moravce, které k 30. dubnu 

2013 mají 40 111 fanoušků58 a kde se objevují aktualizace zejména formou statusů. 

Fanoušci se například dozvídají, kdo bude hostem, zda už jsou hosté ve studiu a další 

zákulisní informace. Většina příspěvků vyvolává velkou diskuzi a aktivitu fanoušků, 

a to komentování i sdílení. Administrátoři s uživateli komunikují a odpovídají na 

jejich dotazy.  

 Ze seriálů České televize je na Facebooku jedním z nejpopulárnějších stránka 

seriálu Vyprávěj, kde jsou fanoušci pravidelně upozorňování, čeho se bude týkat 

následující díl, kromě toho tvůrci vkládají fotografie z natáčení. S uživateli 

komunikují spíše neformálním způsobem, používají například tzv. smajlíky. Pokud 

se některé otázky uživatelů opakují, zapojují se administrátoři do debaty - například 

u opakující se otázky, proč se změnili herečtí představitelé hlavních postav.  

 U většiny zábavních pořadů České televize fungují aktualizace zejména jako 

upoutávky na nové díly. V některých případech je zveřejňováno větší množství 

materiálů ze zákulisí - například na stránce pořadu Kluci v akci jsou zveřejňovány 

fotografie z průběhu střihu nových dílů. 

3.1.5 Oddělení	  nových	  médií	  ČT	  
 
V České televizi vznikla v roce 2010 nová divize59- oddělení nových médií, které v 

současné době sídlí v Hlavní budově České televize. Toto oddělení tvoří několik 

                                            
57 Hyde Park. Facebook [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: http://www.facebook.com/hydeparkct24 
58  Otázky Václava Moravce. Facebook [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 
http://www.facebook.com/otazkyvaclavamoravce 
59 Milan Fridrich o projektu Nová média. Česká televize [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/chaty/229-milan-fridrich-o-projektu-nova-media/ 
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malých týmů, které se starají o aktivity související s novými médii. Na starost tak 

mají například redakční obsah webu ČT24, profily a komunikaci na sociálních sítích, 

teletext, obsah webových stránek jednotlivých stanic a pořadů. Týmy a jejich 

členové spolupracují jak navzájem, tak s dalšími odděleními České televize. 

3.1.6 Tým	  sociálních	  médií	  
 
Informace obsažené v této kapitole vycházejí z rozhovoru s Tomášem Hodboděm z 

České televize, který proběhl 16. 4. 2013 v prostorách České televize.60 

 Tým starající se o aktivity České televize prostřednictvím sociálních médií 

vede Tomáš Hodboď. Pod sebou má tři pracovníky, kteří v tomto týmu pracují na 

částečný úvazek a zároveň pracují v dalších odděleních České televize. Tým 

sociálních médií je rozdělen do tří kategorií. První kategorie je celkově Česká 

televize, pod kterou spadají také kanály ČT1 a ČT2, v budoucnu by to této kategorie 

měly patřit také kanály ČT :D a ČT art. Tuto část vede jeden zaměstnanec, který má 

u daných stanic na starosti Facebook, Twitter, YouTube a Google+. Druhá část, 

kterou spravuje také jeden zaměstnanec, je ČT24, a to taktéž administraci 

Facebooku, Twitteru, YouTube a Google+. Poslední část, kanál ČT sport, spadá pod 

třetího zaměstnance a využívá Facebook a Twitter. 
Schéma týmu  

 

                                            
60 HODBOĎ, Tomáš. Osobní rozhovor. Na hřebenech II 1130/6 - Praha. 16. 4. 2013. 
 

Oddělení	  nových	  médií	  ČT	  
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Twi@er	  
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 Jednotlivé pořady a seriály, které vysílají stanice ČT1, ČT2, ČT24 a ČT sport, 

mají na Facebooku také své stránky. V současné době (jaro 2013) jejich přesáhl 

jejich počet přibližně šedesát stránek. O tyto profily se starají nejčastěji tvůrci 

pořadů, popřípadě jejich moderátoři a lidé, kteří se na tvorbě pořadů spolupodílejí. 

Tomáš Hodboď a pracovníci jednotlivých částí (viz schéma týmu - ČT, ČT24, ČT4) 

se snaží mít nad těmito profily dohled a komunikují s těmi, kdo stránky pořadů a 

seriálů spravují. Usilují o cíl mít přehled o každé nové stránce, která na Facebooku 

vznikne. Zároveň však akceptují situace, kdy si tvůrci koprodukčních seriálů a filmů 

vymiňují vlastní komunikaci s fanoušky. 

 Díky tomu, že stránky ve většině případů spravují tvůrci pořadů a seriálů, se na 

profilech kromě upoutávek na další díly objevují také informace a fotografie ze 

zákulisí. Není však podmínkou, aby každý pořad měl svou stránku. Jakmile ovšem 

tvůrčí tým pořadu profil na Facebooku nebo Twitteru založí, Tomáš Hodboď je se 

svým týmem kontaktuje a upozorní je na nutnost pravidelné komunikace s fanoušky. 

Stránky pořadů, které nevykazují aktualizace, Tomáš Hodboď a jeho tým zneaktivní. 

To znamená, že stránky nadále existují, ale nejsou veřejné. Tato situace nastává i ve 

chvíli, kdy pořad skončí a tvůrci na stránku už nemají co přidávat. Se správou 

některých stránek pomáhají sami moderátoři – například s profilem pořadu Kluci v 

akci. V jiných případech se do správy zapojují editoři, kupříkladu u stránky hlavní 

zpravodajské relace Události, komentáře. U sportovních pořadů se správě často 

věnují sportovní komentátoři. Tým Tomáše Hodbodě poskytuje všem pořadům 

podporu, ale primárně řeší hlavní stránky (tedy Česká televize, ČT1, ČT2, ČT24 a 

ČT4). U některých pořadů ovšem zasahují i do aktualizací a příspěvků, které se 

budou objevovat na jejich stránkách. Jsou to nejčastěji Otázky Václava Moravce, 

Události a Hyde Park. 

 Obsah aktualizací na Facebooku u stanic ČT24 a ČT sport se zpravidla odvíjí 

od denní situace, není tedy pravidlem dělat pro aktualizace na facebookových 

stránkách dlouhodobé plány. Kupříkladu u pořadu Hyde Park pracovník zjistí, kdo 

bude hostem pořadu, a podle toho zvolí druh aktualizace. Na hosty ve 

zpravodajských a publicistických pořadech se snaží upozorňovat tým Tomáše 

Hodbodě zejména na profilech ČT24 a ČT4.  

 Bývá pravidlem nepřekročit deset příspěvků za den, mezi kterými by měl být 

alespoň hodinový rozestup. Na stránkách stanic ČT24 a ČT sport se tým snaží více 

zaměřit na příspěvky ze zákulisí. Ke stránkám stanic ČT1 a ČT2 tým přistupuje spíše 
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jako k profilům upoutávajícím na pořady, které jdou v prime-time, je u nich tedy 

snazší vytvářet plán, a to podle televizního programu. Další prioritou stránek ČT1 a 

ČT2 je komunikace s diváky, kteří mají dotazy ohledně konkrétních pořadů, které 

tyto stanice vysílají.  
Příklad komunikace s diváky na stránce Česká televize 

 
Zdroj: http://www.facebook.com 

 

Kromě pravidelných aktualizací je úkolem celého týmu sledovat příspěvky uživatelů 

v diskuzích, monitorovat jejich dotazy a připomínky, případně mazat spam. Sledují 

se zejména diskuze u stránky ČT24 a jejích pořadů. V některých případech do 

diskuze s fanoušky přispívají sami moderátoři a dle Tomáše Hodbodě je u těchto 

diskuzí zpravidla vyšší aktivita fanoušků.  

 Počet fanoušků stránek stanic a pořadů České televize zvyšují různé 

mimořádné události (např. povodně), sportovní události (např. olympijské hry) a 

politické události (např. volby). Tomáš Hodboď uvádí jako nejdůležitější aspekt 

úspěšnosti příspěvku rychlou reakci na danou událost prostřednictvím aktualizace. V 

případě, že je například vložena fotografie českého sportovce, který právě vyhrál, má 

daná fotografie velký počet sdílení, což má za následek rostoucí komunitu stránky. 

Během mimořádných situací, jako jsou povodně, sami uživatelé nahrávají fotografie, 

videa a vyměňují si mezi sebou informace.   

3.1.7 Plány	  do	  budoucna	  
 
V současné době se Tomáš Hodboď snaží pracovat na stanovách, ve kterých bude 

zřetelně vysvětleno, jak mohou pořady České televize stránky na Facebooku a 
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profily na Twitteru využívat. Kromě toho se ve stanovách má také objevit, co 

používání Facebooku a Twitteru může znamenat pro pracovníky České televize ve 

vztahu k jejich zaměstnání. V současnosti není pro tým primární počet fanoušků, a to 

se nemá změnit ani do budoucna - na prvním místě zůstává pravidelná komunikace s 

fanoušky.  

Peníze do reklam na Facebooku k získávání nových fanoušků Česká televize 

neinvestuje a ani to v budoucnosti neplánuje. Pracuje na tom, aby se u každého 

pořadu vytvářelo více materiálů, které se dají využít jako bonusové materiály právě 

například na Faceboku. Na rozdíl od mnohých zahraničních stanic Česká televize 

investuje minimum peněz do různých facebookových aplikací, a to především z 

důvodu, že je Česká televize veřejnoprávní médium. V současné době se také v 

oddělení nových médií připravuje „minioddělení“ pro dětský web a budoucí kanál 

ČT :D. 

3.2 TV	  Nova	  

3.2.1 Působení	  na	  Facebooku	  
 
TV Nova má facebookové stránky pro svůj hlavní stejnojmenný kanál a pro své další 

sesterské kanály, tedy pro Nova Cinema, Nova Sport, MTV, Smíchov TV, Telka TV 

a Fanda TV.  Stránky má založené většina zpravodajských i publicistických pořadů, 

např. Na vlastní oči, Televizní noviny, Prásk. Své profily mají ve většině případů i 

původní seriály TV Nova, např. Ulice nebo Ordinace v růžové zahradě. Kromě toho 

využívají stránek i moderátoři TV Nova, mezi nejaktualizovanější patří stránka Lucie 

Borhyové, Markéty Fialové nebo Emmy Smetany. TV Nova má také stránku pro 

svůj videoarchiv Voyo.cz a pro svůj zpravodajský portál TN.cz. 

3.2.2 Jednotlivé	  kanály	  
 
Hlavní a zároveň nejpopulárnější stránkou je stránka TV Nova (oficiální), která slouží 

jako profil pro stanici TV Nova, na kterém ovšem administrátoři výjimečně 

propagují i pořady vysílané na ostatních kanálech Novy. Stránka TV Nova (oficiální) 

má k 30. dubnu 2013 celkem 125 936 fanoušků61 a je aktualizovaná několikrát 

během dne, a to mnohdy i v řádu desítek aktualizací denně. Nejvíce jsou využívány 

aktualizace ve formě fotografií, které se nejčastěji týkají původních seriálů nebo 

                                            
61 TV Nova (oficiální). Facebook [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: http://www.facebook.com/novatelevize 
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zákulisí pořadů a soutěží. Administrátoři stránky často sdílí fotografie také z 

jednotlivých stránek pořadů. Tím pádem propagují nejen dané pořady a seriály, ale i 

jejich facebookové stránky, jelikož fanoušci u fotografie vidí, z jaké stránky 

příspěvek pochází. Administrátoři se dále snaží využívat ve velké míře i ostatní 

druhy aktualizací, tedy nejen základní (statusy, odkazy), ale i méně používané, jako 

jsou události, otázky a videa. Také tyto ostatní druhy aktualizací využívají 

administrátoři prostřednictvím sdílení z ostatních stránek Novy.  

 Kromě propagace pořadů a seriálů prostřednictvím fotografií a statusů se na TV 

Nova (oficiální) často objevují odkazy směřující na web TV Nova, kde se uživatelé 

mohou dozvědět více informací o natáčení, ze zákulisí nebo například o obsahu 

dalších dílů. Někdy jsou využívány animační62 ilustrační fotografie, které se nevážou 

na pořady TV Nova (například obrázek usmívajícího se psa s přáním dobrého rána). 

Během neděle bývá od začátku roku 2013 většina příspěvků zaměřena na soutěž 

SuperStar, kterou TV Nova vysílá,63 a tak se již od odpoledne objevují fotografie ze 

zákulisí. Většina příspěvků bývá hojně komentována uživateli a pod aktualizacemi 

vznikají diskuze. Administrátoři se však do diskuze zapojují zcela výjimečně.  

 Nova Cinema propaguje na svém profilu filmy ze svého programového 

schématu, a to jak zahraniční, tak české produkce. Administrátoři se nezaměřují 

pouze na filmy vysílané v prime-time, ale snaží se pokrýt celodenní programovou 

nabídku. Ve většině případů je využita archivní fotografie filmu, u které je někdy 

uveden medailon nebo popis děje. Kromě fotografií se i zde objevují aktualizace 

odkazující uživatele na web Novy Cinema, kupříkladu prostřednictvím soutěží 

souvisejících s filmy (např. Hobbit). V některých případech se u fotografií objevují 

všeobecné výzvy k diskuzi, například u fotografie z 20. dubna 2013 propagující film 

S tebou mě baví svět je otázka směřována na fanoušky: „S kým vás baví svět?“.64 

Většina aktualizací má uživatelskou odezvu do pěti komentářů. V případě vysílání 

velkofilmů zakládají někdy administrátoři událost, například 8. dubna 2013 v případě 

filmu Pán prstenů - Návrat krále.  

 Na stránce SMÍCHOV se zpravidla objevují animační fotografie (zvířata, 

kreslené vtipy a podobně), jen výjimečně se příspěvky týkají seriálů a pořadů, které 

stanice Smíchov vysílá. Naopak na stránce Telka.tv se střídají příspěvky zaměřené na 

                                            
62 V této práci je slovo animační používáno ve významu oživující, rozveselující, volnočasové.  
63 Superstar začala TV Nova vysílat 10. února 2013 
64 Nova Cinema. Facebook [online]. [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://www.facebook.com/novacinema 
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nové seriály i na staré pořady (např. Riskuj) s animačními fotografiemi. Na stránce 

FANDA se objevují příspěvky cílené na mužské publikum, a to například odkazy na 

sportovní články, fotografie ze zákulisí různých zápasů, animační fotografie. Kromě 

toho jsou zde aktualizace využívány pro informace o programovém schématu Fandy. 

Spíše než k propagaci Fandy však slouží tento profil jako zábavní stránka pro volný 

čas.  

 Stejně tomu je i u stránky Nova Sport, kde se sice také objevují programové 

informace, ale ve větší míře všeobecné příspěvky týkající se sportu. Nova Sport do 

jisté míry slouží k diskuzi uživatelů o sportovních výsledcích nejrůznějších zápasů. 

Na stránce MTV (oficiální stránky) administrátoři vkládají příspěvky zaměřené na 

hudbu. Aktualizace v roce 2013 často odkazují na články týkající se hudební soutěže 

SuperStar, kterou vysílá TV Nova. Profil MTV (oficiální stránky) tak částečně slouží 

k propagaci hudebních pořadů TV Nova, popřípadě k propagaci finalistů a klipů od 

pocházejících od výherců hudebních soutěží. 

3.2.3 Pořady	  a	  seriály	  
 
Hlavním zpravodajským pořadem TV Nova jsou Televizní noviny, jejichž stránka je 

ovšem téměř neaktualizovaná. Televizní noviny jsou tak propagovány spíše 

prostřednictvím stránky TV Nova (oficiální), popřípadě přes stránky moderátorů nebo 

prostřednictvím stránky TN.CZ. Poslední aktualizaci stránky Televizní noviny 

nalezneme na časové ose v září 2012.   

 Lépe funguje komunikace pořadu Střepiny, na jehož profilu sice neprobíhá tak 

velké množství aktualizací jako na stránkách jednotlivých kanálů, ale objevují se zde 

odkazy na díly Střepin na Voyo.cz, fotografie a místy i alba z natáčení. Detailní 

informace o obsahu dílů se však objevují spíše výjimečně. U upoutávek na další díl 

je zpravidla jen v jedné větě shrnuto, jakým tématům se budou Střepiny věnovat.  

 Na stránce Volejte Novu se fanoušci zpravidla dozvídají, kdo je provede 

následujícím dílem, jelikož se moderátoři střídají, a jakým tématům se bude díl 

věnovat. Aktualizace ovšem nejsou časté a vyvážené, v nějakých měsících jde jen o 

pět příspěvků. Využívány jsou zejména fotografie, a to nejčastěji moderátorů, 

odkazy na web TV Nova a videa. Příspěvky nevyvolávají velkou aktivitu ve formě 

komentářů, většinou jde pouze o „To se mi líbí". Naopak mnohem více aktualizací a 

zpětnou vazbu fanoušků vykazuje stránka pořadu Snídaně s Novou. Velkou odezvu 

mají především statusy, u kterých jsou podepsaní moderátoři. Aktualizace zpravidla 
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vedou k diskuzi s fanoušky stránky. Uživatelé jsou často vyzýváni k odpovědím na 

dotazy u aktualizací. Statusy jsou u této stránky využívány zřejmě nejvíce ze všech 

stránek TV Nova, jsou prostřídávány fotografiemi nebo odkazy na web TV Nova. 

Administrátoři často sdílí fotografie počasí ze stránky Počasí TV Nova. Většina 

statusů vyvolává velkou aktivitu fanoušků, a to v řádu desítek a výjimečně i stovek 

komentářů.  

 Některé stránky nejsou takřka aktualizované, ačkoliv mají počet fanoušků v 

řádu tisíců. Na stránce pořadu Koření nalezneme během roku 2013 dvě aktualizace, 

ovšem předchozí pocházejí až z jara 2012. O něco lépe jsou na tom například Rady 

ptáka Loskutáka, ačkoliv jde i v tomto případě pouze o několik aktualizací měsíčně. 

 Četnější komunikace s fanoušky probíhá spíše na stránkách jednotlivých 

seriálů a soutěžních pořadů. Například na stránce seriálu Ulice najdeme pravidelné 

příspěvky, kde se fanoušci dozvídají, co je čeká v následujících dílech. Díky tomu 

mají důvod stránku sledovat a případně se na ní vracet diskutovat s ostatními 

fanoušky. Kromě toho se na stránkách i dalších seriálů TV Nova, jako jsou Helena 

nebo Ordinace v růžové zahradě, objevují se odkazy na chat s herci a fanoušci zde 

řeší osudy svých oblíbených postav.  

3.2.4 Tým	  sociálních	  médií	  
 
Informace obsažené v této kapitole vycházejí z rozhovoru s Pavlem Neumanem z TV 

Nova, který proběhl 25. 4. 2013 v prostorách TV Nova.65 

 Pavel Neuman v TV Nova zastává funkci Social Media Coordinatora, který má 

pod sebou tým lidí starající se o komunikaci TV Nova prostřednictvím sociálních 

sítí. TV Nova ze sociálních sítí využívá pro propagaci Facebook, Twitter, YouTube a 

Pinterest.66 Nejdůležitějším nástrojem komunikace prostřednictvím sociálních sítí je 

pro TV Nova Facebook; Twitter využívají zatím omezeně a spíše se na něm objevují 

kopie statusů z Facebooku a nejdůležitější informace. Tým starající se o propagaci 

prostřednictvím sociálních sítí je součástí marketingového oddělení TV Nova a 

spravuje stránky jednotlivých kanálů, pořadů a seriálů TV Nova. Tvůrci pořadů se na 

správě stránek zpravidla podílejí jen z malé části. Někteří moderátoři (např. Lucie 

Borhyová) mají své stránky, které si částečně spravují sami.  

 Jedním z nástrojů, které se snaží TV Nova na Facebooku využívat více než 

                                            
65 NEUMAN, Pavel. Osobní rozhovor. Kříženeckého nám. 322/5 - Praha. 25. 4. 2013. 
66 Pinterest je sociální síť, která umožňuje registrovaným uživatelům vytvářet kolekce fotografií a obrázků.  
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konkurence, jsou záložky. Kromě základních jako fotografie a události využívá Nova 

záložky pro nejrůznější aplikace, soutěže, schémata a hry. Využití speciálních 

záložek funguje nejen u hlavních kanálů, ale i u jednotlivých pořadů. Kromě záložek 

využívá takřka všech nástrojů, které Facebook administrátorům nabízí, tedy 

fotografie, videa, události, otázky, sdílení příspěvků z jiných stránek a podobně.  

 Pro TV Nova je jedna z nejdůležitějších metrik online aktivit návštěvnost jejich 

webových stránek, a to kvůli příjmům z reklamních bannerů, které jsou na webových 

stránkách umístěny. Proto není cílem Pavla Neumana a jeho týmu veškeré aktuality, 

novinky a informace ze zákulisí přesouvat pouze na Facebook, jelikož by se tak 

mohla snížit právě návštěvnost webových stránek. Z tohoto důvodu naopak velká 

část odkazů z facebookových stránek TV Nova vede na webové stránky, aby 

podpořili jejich návštěvnost.  

 TV Nova využívá možnosti nakoupení facebookových reklam k získání většího 

počtu fanoušků u stránek kanálů, původních pořadů a seriálů. Kromě těchto reklam 

využívají také peněžní propagace jednotlivých příspěvků (např. statusů), které se tak 

následně objeví i uživatelům, kteří nejsou fanoušci dané stránky kanálu nebo pořadu 

TV Nova. U těchto propagovaných příspěvků je hlavním cílem co největší dosah. 

 Primární jsou pro tým Pavla Neumana v současné době stránky jednotlivých 

kanálů, dále stránky pořadů, které běží v prime-time. Ze seriálů se snažili hodně 

věnovat například Comebacku. Na stránkách některých kanálů a stránek je v 

některých dnech velký počet příspěvků, a to i několik aktualizací za hodinu, což dle 

Pavla Neumana navzdory všem poučkám ohledně přispívání na sociální sítě není 

špatně zvolená cesta. Nedrží se tak zásady mít maximální počet denních příspěvků, 

popřípadě dodržovat časové úseky mezi aktualizacemi. V budoucnu plánují více 

reagovat na dotazy a komentáře uživatelů, vést s nimi diskuze.  

3.3 FTV	  Prima	  

3.3.1 Působení	  na	  Facebooku67	  
 

FTV Prima má jednotlivé facebookové stránky pro všechny své kanály, tedy pro 

Prima family, Prima love, Prima COOL a Prima ZOOM. Stránky využívá pro 

všechny své publicistické a zpravodajské pořady i pro seriály. Kromě toho má 

                                            
67 Pracovníci FTV Prima neodpověděli na opakované žádosti o popis týmu, který se stará o komunikaci 
prostřednictvím sociálních sítí, či o osobní schůzku. Z toho důvodu tato část neobsahuje podkapitolu Tým 
sociálních médií. 
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stránku s názvem Prima Play, která se zaměřuje na internetový videoarchiv pořadů.  

3.3.2 Jednotlivé	  kanály	  
 
Stránka kanálu Prima family má poměrně detailně vyplněné informace v sekci 

informace, vůbec však nevyužívá možnost přidat událost do časové osy, a tak je 

vyplněno pouze datum vzniku kanálu Prima family. V kontaktních informacích je 

pouze odkaz na webovou stránku. Záložky administrátoři stránky Prima Family 

téměř nevyužívají, funguje pouze jedna základní záložka fotografie, ve které se 

nenachází žádné speciální album, pouze fotografie z časové osy. Počet fanoušků 

k 30. dubnu 2013 činí 8 272.68  

 Na stránce Prima Family se poměrně pravidelně střídají fotografie, odkazy a 

statusy. Odkazy ve většině případů vedou na web FTV Prima, popřípadě na webové 

stránky jednotlivých pořadů. Aktualizace se zaměřují jak na původní pořady a 

seriály, tak na zahraniční tvorbu. Velká část příspěvků je zaměřena na propagaci 

Prostřena, ve kterém většinou administrátoři představují účastníky soutěže či 

poodhalují záležitosti z natáčení. Aktualizace neprobíhají každý den. Ačkoliv někdy 

proběhnou i dvě denně, v některých dnech se stává, že administrátoři nevloží žádný 

příspěvek. Styl komunikace je neformální, někdy jsou použity tzv. smajlíky a 

zdrobněliny. Více než původní seriály jsou propagovány pořady a soutěže. Seriály 

bývají zpravidla propagovány spíše zahraniční, například během dubna se hodně 

příspěvků zaměřovalo na seriál Dallas, který ovšem reprízuje kanál Prima love. Na 

stránce Prima Family se tak objevují i příspěvky zaměřující se na pořady z ostatních 

třech kanálů, nejčastěji právě na Prima love.  

 Prima Love má vyplněny informace, ovšem i v tomto případě není využita 

časová osa. Ze záložek jsou používány pouze fotografie a videa. Příspěvky propagují 

zejména filmy v prime-time, případně seriály, které Prima love právě začíná vysílat, 

ať už premiérově nebo ve formě reprízy. Využívány jsou odkazy, které vedou na web 

Prima love, kde se nachází i články, které se netýkají vysílání a pořadů. Některé 

fotografie jsou stejné jako na Prima Family, administrátoři tedy někdy identickou 

fotografii vloží na více stránek kanálů.  

 Prima ZOOM má informace vyplněny jen velmi stručně. Aktualizace ovšem 

probíhají několikrát denně, příspěvky se zaměřují na dokumenty, které Prima ZOOM 

vysílá. Většinou je představeno téma a děj dokumentu a využita ilustrační fotografie 
                                            
68 Prima Family. Facebook [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: http://www.facebook.com/primafamily.tv 
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z dokumentu. Kromě fotografií, odkazů a statusů využívají administrátoři i otázek. 

Kromě toho odkazy vedou na naučné články na webu Primy Zoom.  

 Prima COOL má v informacích vyplněny informace a ocenění, které získala 

(například Cena veřejnosti na Výročních cenách Czech Grand Design 200969). 

Stránka Prima COOL má několikanásobný počet fanoušků než ostatní kanály, v 

dubnu 2013 dosáhl počet fanoušků 284 tisíc.70 Ze záložek jsou využity fotografie, 

události, poznámky a videa. Způsob komunikace je zcela neformální, přizpůsobený 

tomu, jaká je cílová skupina diváků, takže například pozdrav „Hola hej". Příspěvky 

se z poloviny zaměřují na programové schéma Primy COOL, z druhé poloviny jde o 

mix odkazů na web Prima COOL, o aktualizace ohledně dalších kanálů a o animační 

příspěvky, které se netýkají vysílání. Pod většinou aktualizací fanoušci diskutují.   

3.3.3 Pořady	  a	  seriály	  
 
Většina pořadů má svou stránku. Mezi oblíbené a aktualizované stránky patří profily 

původních pořadů o vaření. Například stránka Ano, šéfe! dosáhla v dubnu 2013 počtu 

217 tisíc fanoušků.71 Uživatelů jsou nejen upozorňováni na nové díly, ale také zváni 

například na zátěžové testy do restaurací, kde se nové díly natáčejí. Většinou jsou 

využívány odkazy, které vedou na web iprima.cz, kde se nachází různé další 

informace a články týkající se pořadu Ano, šéfe. Během zimy byly hojně vyžívány i 

samostatné statusy. Většina příspěvků je komentována, uživatelé diskutují obsah dílů 

a navrhují restaurace. Stejně oblíbená je i další stránka zaměřená na pořad o vaření, a 

to Prostřeno, které má necelých 50 tisíc fanoušků. Takřka každý den na ní 

administrátoři vkládají aktualizaci zaměřenou na díl, který se daný den vysílá. 

Kromě toho se zde objevují i odkazy a fotografie všeobecně ohledně vaření a jídla. 

Uživatelé jsou upozorňováni na nejrůznější bonusová videa, konkrétní recepty 

účastníků soutěže a další věci, které se diváci ve vysílání nedozví. Uživatelé navíc 

hojně diskutují přímo na stránce, vkládají své komentáře k dílům, dotazy a fotografie 

svých vlastních receptů a jídel. 

  Podobně aktivní jsou uživatelé i na stránkách různých reality show a soutěží. 

Bohaté diskuze probíhají například na stránce Farmář hledá ženu, kde se objevují 

fotografie z natáčení dílů, které zatím nebyly vysílány. Kromě toho s diváky občas 

komunikuje prostřednictvím tohoto profilu i sama moderátorka pořadu, Laďka 
                                            
69 Prima COOL. Facebook [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://www.facebook.com/primacool/info 
70 Prima COOL. Facebook [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: http://www.facebook.com/primacool 
71 Ano, šéfe!. Facebook [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: http://www.facebook.com/anosefe 
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Něrgešová, pokud jsou dotazy určené přímo jí.  

 Poměrně velký počet fanoušků má stránka Krimi zprávy TV Prima, a to k 30. 

dubnu 2013 přesně 31 420 fanoušků.72 Administrátoři využívají především statusy, 

kde informují, co diváci uvidí v následujících Krimi zprávách, a poodhalují zápletky 

případů. Ačkoliv jsou využívány téměř jen statusy a styl komunikace je tedy 

jednolitý, bývají příspěvky komentované a vyvolávají aktivitu uživatelů, ať už jde o 

udělování „To se mi líbí“ nebo o sdílení. O něco pestřejší styl aktualizací používají 

administrátoři u stránky VIP zprávy, kde jsou kromě statusů využívány i fotografie a 

odkazy. V případě VIP zpráv administrátoři využívají možnosti zakládat události a 

zvát na ně fanoušky. Události jsou zakládány především pro soutěže, které VIP 

zprávy spoluorganizují. Zprávy FTV Prima mají v porovnání s Krimi zprávami a VIP 

zprávami nepatrný počet fanoušků, a to k 30. dubnu 2013 necelých 2 452.73 Přesto 

jsou denně aktualizované, administrátoři se snaží s fanoušky komunikovat i 

všeobecně, například dotazem, zda se na 1. květen chystají pod třešeň. Často 

informují o změnách ve zprávách, v dubnu 2013 se hodně příspěvků zaměřilo na 

nového moderátora Karla Voříška.  

 Specifický způsob komunikace nalezneme na stránkách pořadu Partička, která 

má k 30. dubnu 2013 rekordních 358 735 fanoušků.74 Profil Partičky ovšem spravuje 

čtveřice, která v pořadu vystupuje, tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ondřej 

Sokol a Igor Chmela. Tato čtveřice s fanoušky komunikuje, podepisují se pod své 

příspěvky, popisují příhody z natáčení, domlouvají se s fanoušky na různých srazech. 

Tento styl komunikace má velkou odezvu, jelikož pod všemi příspěvky se objevují 

velké diskuze, fanoušci aktualizace sdílejí a šíří dále mezi své facebookové přátele.    
Ukázka komunikace na stránce Partička. Zdroj: Facebok.com 

 
                                            
72 Krimi zprávy TV Prima. Facebook [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 
http://www.facebook.com/krimizpravytvprima 
73 Zprávy FTV Prima. Facebook [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 
http://www.facebook.com/zpravyftvprima 
74 Partička. Facebook [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: http://www.facebook.com/poradparticka 
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3.4 Ostatní	  TV	  stanice	  
TV Barrandov má hlavní stránku pro svůj kanál s názvem Barrandov.tv. Informace 

nemá takřka vyplněné, časovou osu využívá pouze pro jednu událost, a to pro 

uvedení Velkolepého století na obrazovky TV Barrandov na začátku roku 2013. 

Kromě základních záložek jako fotografie, videa a události je na stránce 

Barrandov.tv také několik záložek s aplikacemi - například Killer Karaoke nebo Co 

je doma, to se počítá, prostřednictvím které se mohou uživatelé přihlašovat do 

nového pořadu televize Barrandov. Na stránce Barrandov.tv propagují administrátoři 

zahraniční i české filmy a původní pořady. Využívají ankety, kde se ptají na 

všeobecná témata (např. V jaké místnosti se nejčastěji díváte na televizi?, Podle čeho 

si vybíráte seriály, na které koukáte?75). Během dubna 2013 se hodně aktualizací 

věnovalo pořadům Co je doma, to se počítá, Což takhle dát si VIP nebo Prominenti. 

Většina aktualizací funguje prostřednictvím fotografií. Je vidět snaha získat zpětnou 

vazbu diváků pomocí otázek u aktualizací. 

 Televize Barrandov má stránky i pro některé své pořady. Jedna ze stránek 

pořadů je například Vtip za stovku, kde se nachází především vtipy s obrázky, stránka 

tak nepropaguje pořad, ale spíše má animační funkci. Další ze stránek je profil k 

pořadu Co bude dnes k večeři, která také nefunguje jako propagace pořadu, ale spíše 

rozcestník, kde uživatelé najednou odkazy na věcí týkající se jídla a vaření. Mezi 

další stránky TV Barrandov náleží stránky Animáček, Recept na bohatství nebo To 

byl náš hit.  

 Televize Šlágr má svou stránku s názvem ŠlágrTV, na které je vyplněné jen 

základní info, časovou osu pro významné události nevyužívá. V aktualizacích se 

střídají fotografie a statusy, pořady administrátoři propagují zejména prostřednictvím 

delších statusů. Fanoušky se snaží oslovovat neformálně, například „přátelé". Kromě 

propagace pořadů se ve statusech objevují také například informace o změnách ve 

vysílání.  

 Poměrně aktivní je na Facebooku televize Noe, která vlastní stránku s názvem 

Tv Noe. Některé dny se objevuje i několik aktualizací, většinou se týkají programu 

televize Noe, tedy pořadů, které mohou diváci vidět. Využívají odkazy, fotografie, 

statusy i možnost nahrávat videa.  
 
 

                                            
75 Barrandov.tv. Facebook [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.facebook.com/tvbarrandov 
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4 Komparace	  stránek	  
Zkoumané období, ze kterého vychází grafy v příloze, je březen 2013. V tomto 

měsíci neučinil Facebok žádné změny v nástrojích, které administrátoři stránek 

využívají. Výzkumné okruhy: 

- Využívají administrátoři stránek možnosti časové osy a vyplnění informací? 

- Do jaké míry jsou na stránce využity možnosti záložek a případně aplikací? 

- Jaký způsob komunikace a typ aktualizací převažuje? 

- Jak probíhaly aktualizace ve zkoumaném období? 

- Jaká byla pravidelnost příspěvků ve zkoumaném období? 

- Jak administrátoři reagovali na příspěvky uživatelů ve zkoumaném období? 

4.1 Komparace	  stránek	  konkurenčních	  stanic	  
Pro komparaci byly vybrány tři konkurenční stanice s nejvyšší sledovaností, a to 

ČT1, TV Nova a Prima family. Tyto tři stanice se dlouhou umísťují na předních 

příčkách sledovanosti. 

4.1.1 Stránka	  ČT	  1	  
 

Graf: Příloha č. 11 + Příloha č. 17 

Vyplnění informací a časové osy: V informační sekci stránky ČT 1 nejsou žádné 

informace, časová osa není nijak využita.  

Využití záložek: Jsou využity dvě základní záložky, a to fotky a videa. Ve 

fotografiích se nacházejí alba s fotografiemi z natáčení, alba z chatů (například 

StarDance), alba ilustračních fotografií z různých původních seriálů České televize 

(například Vyprávěj, Zdivočelá země). Alb je velké množství a jsou rozmanité. 

Způsob komunikace: Většina aktualizací je ve formě fotografií, které upoutávají na 

pořad vysílaný na stanici ČT 1. Na fotografii je vždy název pořadu, jméno stanice a 

hodina vysílání. Zpravidla jde o ilustrační fotografie pořadu či seriálu. Většina 

aktualizací propaguje pořady, které jsou vysílané ve večerních hodinách. U 

fotografie je vždy také popis.  

Aktualizace ve zkoumaném období (březen 2013): 86 % aktualizací bylo během 

března prostřednictvím vložených fotografií, ke 12 % aktualizací byl využit status. 

Zbylé dvě procenta tvoří vložená fotoalba a sdílené fotografie. Počet fotografií 

vložených během dne se nejčastěji pohyboval mezi 4 - 6 fotografiemi. Odkazy 
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administrátoři vkládali spíše ve druhé polovině března. Během prvních deseti dnů 

března byla aktualizace prostřednictvím odkazu využita pouze jednou, zatímco 

v posledních deseti dnech března dohromady dvanáctkrát. Mezi vloženými 

aktualizacemi takřka vždy byla pauza alespoň 1 - 2 hodiny. Během března byla 

vložena dvě nová fotoalba, a to 13. března fotoalbum Tajemství rodu Haliny 

Pawlovské a 20. března fotoalbum Tajemství rodu Terezy Kostkové. V obou albech 

se mohou uživatelé podívat na fotografie z natáčení pořadu, kde tvůrci pátrají po 

rodokmenech populárních českých osobností.  

 Uživatelé zpravidla využívali možnosti tlačítka „To se mi líbí", diskuze 

prostřednictvím komentářů se pod příspěvky se vyvinula zřídkakdy. Na příspěvky, 

které uživatelé v březnu vkládali na zeď stránky ČT1, administrátoři ve většině 

případů odpověděli.   

4.1.2 Stránka	  TV	  Nova	  (oficiální)	  
 
Graf: Příloha č. 12 + Příloha č. 18 

Vyplnění informací a časové osy: Stanice TV Nova má na facebookové stránce 

vyplněno několik vět. Naplno však využívá časové osy, a to až do roku 1994, tedy do 

roku jejího vzniku. Do jednotlivých let jsou jako tzv. významné události doplněny 

původní pořady TV Nova podle let, ve kterých se začaly natáčet. Například v roce 

2000 tak najdeme na časové ose vyznačení pořadů Sedmička, Tele Tele, Prásk apod. 

Do časové osy jsou zaneseny také zpravodajské pořady, například do roku 2007 

začátek vysílání Odpoledních novin. Nejnovější události jsou v roce 2012, a to 

začátek vysílání původních pořadů Helena, První krok a Hlas Československa. 

Využití záložek: TV Nova využívá kromě základních záložek, jako jsou fotky, videa 

a události, také speciální záložky pro aplikace a soutěže. Jedna ze záložek je 

například záložka s názvem Soutěž Gympl, prostřednictvím které se uživatelé 

dostanou do aplikace, kde mohou vyhrát kresbu od herců z pořadu Gympl s 

(r)učením omezeným. Dalšími záložkami jsou například aplikace SuperStar Harlem 

Shake nebo Mapa vztahů v Gymplu. Vstup do většiny aplikací je podmíněn tím, že se 

uživatel musí stát fanouškem stránky TV Nova (oficiální), aby měl přístup k celé 

aplikaci. Proto může díky těmto aplikacím a soutěžím získávat stránka poměrně 

velké množství nových fanoušků.  

Způsob komunikace: Administrátoři využívají široké spektrum aktualizací, v 

podstatě všechny druhy příspěvků, které Facebook nabízí. Nejčastěji jsou to 
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fotografie, a to jak ilustrační, tak ze zákulisí. Běžně se však objevují i typy 

aktualizací, které u konkurenčních TV stanic nenajdeme - např. události, sdílení videí 

a podobně. Administrátoři často sdílejí příspěvky od dalších stránek konkrétních 

pořadů Novy, a to jak od seriálů, tak od publicistických a zpravodajských pořadů. 

Stejně tak tyto stránky pořadů sdílejí aktualizace profilu TV Nova (oficiální). 

Aktualizace ve zkoumaném období (březen 2013): 69 % všech příspěvků během 

března tvořily vložené fotografie. V některých dnech však šlo o velké množství 

fotografií, a to i v počtu desítek. Největší počet fotografií byl vložen ve dnech 12. 

března (30 fotografií), 17. března (30 fotografií), 22. března (44 fotografií) a 31. 

března (57 fotografií). Druhým nejčastějším typem příspěvků byly sdílené fotografie 

z jiných stránek TV Nova, které dohromady za březen činily 20 % veškerých 

aktualizací. Největší počet sdílených fotografií byl 17. března (23 fotografií). Kromě 

fotografií využívali administrátoři nejčastěji vložené odkazy, sdílené odkazy a 

vložené statusy. 

 Během března proběhl na stránce TV Nova (oficiální) velký nárůst fanoušků, 

na což administrátoři reagovali speciálními fotografiemi s poděkováním uživatelům 

za celkový počet fanoušků.  

 Každou neděli se objevoval o 100 % větší příliv příspěvků, a to zejména 

zaměřených na propagaci pořadu Superstar. 

4.1.3  Stránka	  Prima	  Family	  
 
Graf: Příloha č. 13 + Příloha č. 19 

Vyplnění informací a časové osy: Informace v profilu stránky Prima Family jsou 

vyplněné. Není ovšem vůbec využita časová osa, administrátoři tedy do profilu 

nevložili žádné tzv. významné události.   

Využití záložek: Na stránce se nachází pouze základní záložka fotky, ve které nejsou 

žádná speciální fotoalba, pouze výchozí alba jako Úvodní fotografie, Profilové 

fotografie a Timeline Photos.  

Způsob komunikace: Administrátoři využívají zejména aktualizace formou 

základních příspěvků, tedy statusy, odkazy a fotografie. Většina odkazů vede buď na 

hlavní web FTV Prima (iprima.cz), nebo na weby jednotlivých kanálů Primy, kde se 

nachází kromě informací o pořadech také články. Ačkoliv se příspěvky poměrně 

nesystematicky zaměřují na různé věci, tak uživatelé pod aktualizacemi komunikují, 

a tak by příspěvků mohlo být i větší množství.  



41 
 

Aktualizace ve zkoumaném období (březen 2013): Administrátoři během března 

2013 využili pouze tři druhy aktualizací, a to vložené fotografie, vložené statusy a 

vložené odkazy. Vložené fotografie tvoří 52 % příspěvků během března, vložené 

statusy 29 % a vložené odkazy 19 %. Během žádného dne nebyl ani jeden typ 

aktualizace využit více než dvakrát. Výjimku tvoří 13. březen (dvakrát vložený 

status), 15. březen (dvakrát vložená fotografie), 18. březen (dvakrát vložený status) a 

30. březen (dvakrát vložený odkaz). V některé dny dokonce neproběhla žádná 

aktualizace, a to například 1. a 2. března nebo 22. března. Během března bylo na zeď 

Prima Family od uživatelů vloženo dohromady 107 příspěvků, administrátoři 

prostřednictvím komentáře odpověděli na 24 z nich.  
 

4.2 Komparace	  stránek	  konkurenčních	  pořadů	  
Pro analýzu vybraných pořadů byly zvoleny tři publicistické pořady (Černé ovce, Na 

vlastní oči, Reportéři na vaší straně), které vysílají tři konkurenční televizní stanice. 

4.2.1 Stránka	  Černé	  ovce	  
 
Graf: Příloha č. 14 + Příloha č. 20 

Vyplnění informací a timeline: Černé ovce mají v informacích uvedeny všechny 

důležité kontaktní údaje jako telefonní číslo, e-mail, adresu a odkazy na webové 

stránky. Administrátoři nevyužili časovou osu a nepřidali do ní žádné tzv. významné 

události. 

Využití záložek: Na stránce Černé ovce nalezne uživatel pouze hlavní záložku, a to 

fotky. V záložce je umístěné pouze jedno speciální fotoalbum s týmem Černých ovcí, 

kde se nachází sedm fotografií. 

Způsob komunikace: Takřka všechny aktualizace jsou ve formě fotografií s 

popisem. Nejčastěji jde o upozornění diváků, aby nezapomněli sledovat Černé ovce a 

o aktualizace, kde je řečeno téma následujícího dílu. K aktualizacím jsou přidávány 

nekonkrétní ilustrační fotografie, pravděpodobně z vyhledávačů. Kromě avíz 

k dalším dílům se na stránce objevují také informace, které souvisí s tématy, kterým 

se Černé ovce v minulosti věnovaly (například průlomové rozsudky, pokuty 

organizátorům předváděcích akcí, nevhodné výrobky v prodeji a podobně). Stránku 

Černé ovce spravuje Anna Štumpf.76 

Aktualizace ve zkoumaném období březen 2013: Během března probíhaly 
                                            
76 ŠTUMPF, Anna. E-mailová korespondence [online]. 23. 4. 2013. Anna.Stumpf@ceskatelevize.cz 
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aktualizace pravidelně ve dny pondělí, úterý, středa a čtvrtek, tedy ve dny, kdy Černé 

ovce běží v televizi. Fanoušci byli upozorňováni na témata dílů.  Pouze 4. března 

využili administrátoři jiný druh aktualizace, a to odkaz. Šlo o odkaz na web festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět. 

 Administrátoři během března odpověděli prostřednictvím komentáře na pět 

příspěvků uživatelů na zdi stránky Černé ovce z celkových dvaceti příspěvků, což 

znamená, že reagovali na 25 % příspěvků.   

4.2.2 Stránka	  Na	  vlastní	  oči	  	  
 
Graf: Příloha č. 15 + Příloha č. 21 

Vyplnění informací a timeline: Popis v informačním boxu stránky je poměrně 

stručný. V popisu jsou uživatelé upozorněni na možnost mazání nevhodných zpráv a 

komentářů. Časová osa je využita pouze pro označení začátku vysílání pořadu Na 

vlastní oči v roce 1994. 

Využití záložek: Jako záložky jsou využity všechny základní záložky, tedy fotky, 

videa a události. V záložce fotky se nachází dohromady šestnáct alb s fotografiemi z 

natáčení různých dílů pořadu. Během března bylo vloženo například album 

Velikonoční spojováky…, kde se nachází fotografie s moderátory pořady, kteří se na 

Střední umělecké škole textilních řemesel učili uplést pomlázku. 

Způsob komunikace: Administrátoři stránky Na vlastní oči fanouškům často přináší 

aktualizace ze zákulisí, dávají jim tak možnost prostřednictvím videí a fotografií 

nahlédnout do tvorby pořadu. Kromě těchto zákulisních informací se na stránce 

objevují upoutávky na další díly. Zajímavostí je, že videa administrátoři nahrávají 

přímo na Facebook, zatímco většina stránek zpravidla nahrává video na YouTube a 

následně vloží odkaz na toto video na stránku.  

Aktualizace ve zkoumaném období březen 2013: 43 % příspěvků během března 

bylo ve formě vloženého videa. Administrátoři dále využívali zejména fotoalba, 

která se ve většině případů zaměřila na fotografie z natáčení a na moderátory. 14 % 

tvořily samostatně vložené fotografie a 19 % vložené odkazy. Více aktualizací bylo 

vloženo v druhé půlce března. Například v prvních deseti dnech března proběhly 

pouze dvě aktualizace, a to 5. března prostřednictvím vloženého fotoalba a odkazu. 

Komunikace se od 11. března zlepšila a některé dny (např. 12. března, 19. března) 

administrátoři vložili dokonce tři příspěvky. Některé dny neproběhly žádné 
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aktualizace, a to například v období 7. – 10. března.  

  Uživatelé vložili na zeď během března 2013 dohromady 24 příspěvků, pouze 

na dva z nich administrátoři prostřednictvím komentáře reagovali.  

4.2.3 Stránka	  Reportéři	  na	  vaší	  straně	  
 
Graf: Příloha č. 16 + Příloha č. 22 

Vyplnění informací a timeline: V informacích je vyplněn jen základní odstavec, 

který se ukazuje pod úvodní fotografií, a odkaz na webové stránky. Časová osa není 

nijak využita. 

Využití záložek: Ze záložek je využita pouze záložka fotky. V záložce se nachází 

dvě speciální alba, a to album Natáčení ve Felltanu a album Reportéři na Karlštejně. 

Způsob komunikace: Administrátoři poměrně rovnoměrně kombinují fotografie, 

statusy a odkazy. Kromě toho často sdílí statusy Tomáše Hauptvogela, který od 

března 2013 pořad Reportéři na vaší straně moderuje. Aktualizace se většinou 

zaměřují na informace o obsahu následujících dílů. Statusy jsou zpravidla delší 

(nejsou výjimkou ani statusy, které mají více než 5 vět). Způsob komunikace s 

diváky je méně formální - někdy se objevují například smajlíky.  

Aktualizace během ve zkoumaném období březen 2013: Vložené a sdílené statusy 

dohromady zabraly v březnu více než polovinu aktualizací (vložené statusy tvořily 

21 % aktualizací a sdílené statusy 38 %), což je u stránek na Facebooku spíše 

výjimkou. Zpravidla bývají na prvním místě vložené jednotlivé fotografie. V tomto 

případě fotografie tvořily 27 % aktualizací a vložené odkazy 14 % aktualizací. 

Ačkoliv se objevovaly fotografie ze zákulisí, většinou šlo o ilustrační fotografie.  

 Administrátoři odpověděli na 4 příspěvky z celkových padesát, které uživatelé 

během března na zeď vložili.  
 

4.3 Výsledné	  zhodnocení	  
Časovou osu a možnost přidání významných událostí využili v plné míře pouze 

administrátoři stránky TV Nova (oficiální). V porovnání s ČT1 a Prima Family tak 

profil působí profesionálněji vyplněný. Informace v profilu stránky má TV Nova 

(oficiální) alespoň částečně vyplněné, stejně tak Prima Family. Administrátoři ČT1 

bohužel nevyužili ani tuto možnost.  
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ČT1 se zaměřuje spíše na aktualizace, zatímco TV Nova (oficiální) využívá 

stránku nejen pro aktualizace, ale používá i další nástroje, které Facebook nabízí, a to 

například záložky, které dávají administrátorům možnost vytvořit speciální aplikace. 

Na TV Nova (oficiální) několik takových aplikací nalezeme. Na stránkách TV Nova 

(oficiální), ČT1 i Prima Family převažují příspěvky ve formě aktualizací, které 

všeobecně patří mezi nejpopulárnější příspěvky na facebookových stránkách 

z hlediska zpětné vazby uživatelů. Na stránce TV Nova (oficiální) se však objevují i 

další typy aktualizací, a to i ty, které se během března 2013 na Prima Family a ČT1 

neobjevily ani jednou – například sdílené fotoalbum nebo založená událost.  

Na stránce ČT1 funguje poměrně kvalitní zpětná vazba administrátorů na 

dotazy uživatelů. TV Nova (oficiální) je velmi často aktualizovaný profil, který má 

velký počet fanoušků, z čehož plyne i velký počet hodnocení „To se mi líbí“, 

komentářů a sdílení. Na ČT1 je styl příspěvků ucelenější, jelikož v 86 % aktualizací 

jde o příspěvky formou fotografie propagující pořady, které daný den vysílá ČT1. 

Fotografie mají jednotnou formu – vždy je na nich informace o hodině vysílání a 

názvu pořadu. TV Nova (oficiální) ani Prima Family takto jednotný druh fotografií či 

obrázků nemají.  

Nejpravidelnější aktualizace vykazuje ČT1, jelikož v počtu příspěvků během 

jednotlivých dnů března 2013 nejsou velké výkyvy. Na TV Nova (oficiální) intenzita 

příspěvků kolísala, některé dny bylo přidáno více než 40 fotografií, zatímco jiné dny 

méně než 20. Prima Family neměla velké odchylky v počtu příspěvků, což je ovšem 

zapříčiněno malým počtem příspěvků oproti ČT1 a TV Nova (oficiální).  

Co se týče třech vybraných pořadů – Černé ovce, Na vlastní oči a Reportéři 

na vaší straně – ani jedna ze stránek zmíněných pořadů plně nevyužila časové osy a 

informační sekce. Záložka fotografie byla nejlépe využita na stránce Na vlastní oči, 

kde uživatel nalezne dohromady 16 alb, zatímco na Reportéři na vaší straně pouze 

dvě alba a na stránce Černé ovce jedno album. 

Administrátoři stránky Černé ovce využili během března pouze dva typy 

aktualizací – vloženou fotografii a vložený odkaz. Administrátoři Na vlastní oči i 

Reportéři na vaší straně využili dohromady čtyř typů aktualizací. V těchto dvou 

případech ovšem nebyla nejčastějším typem příspěvků fotografie, nýbrž vložené 

video (u stránky Na vlastní oči) a sdílený status (u stránky Reportéři na vaší straně).  

Na stránce Černé ovce probíhala aktualizace každý týden dle stejného 

pravidla – čtyři příspěvky byly vloženy během všedních dnů, a to v pondělí, úterý, 
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středu a čtvrtek. Žádné podobné pravidlo u Reportérů na vší straně ani v případě Na 

vlastní oči nebylo. Nejvíce reagovali na příspěvky uživatelů administrátoři Černých 

ovcí, kteří odpověděli na 25 % příspěvků.  
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Závěr	  
 
Hlavním cílem bakalářské práce bylo charakterizovat komunikaci a prostředky 

používané při propagaci českých televizních stanic a jejich pořadů na Facebooku. 

Práce představila specifické nástroje, které Facebook administrátorům stránek nabízí 

a do kontextu propagace prostřednictvím Facebooku zasadila také další způsoby 

online propagace, které televizní stanice využívají.  

 Zvolila jsem postup seznámení s fungováním faceboových stránek a nástrojů, 

které mohou administrátoři využívat. Definovala jsem další typy online prostředků, 

které televizní stanice používají nejen pro selfpromotion, ale také pro propagaci 

jednotlivých televizních pořadů, a jejich propojení se stránkami na Facebooku. 

Konkrétní statistiky jsem čerpala především z agentury Socialbakers, která se 

zaměřuje na analýzu sociálních sítí. U statistik jako počet fanoušků jsem vždy 

uvedla, k jakému datu se statistika váže.  

 Praktická část práce ukázala, že způsob komunikace českých televizních stanic 

se liší. Konkurenční televizní stanice používají rozdílný styl aktualizací a příspěvků, 

což může být na základě skutečnosti, že týmy starající se o sociální sítě fungují 

odlišně. Zatímco v České televizi se o stránky jednotlivých pořadů starají ve větší 

míře spíše členové týmu, který pořad natáčí, tak na Nově mají na starost správu 

stránek pořadů často stejní lidé, kteří jsou administrátory stránek jednotlivých kanálů 

Novy.  

 Fakt, že založení stránky na Facebooku je poměrně snadnou záležitostí, 

zapříčinil, že se na Facebooku nachází stránky pro většinu původních televizních 

pořadů, ačkoliv mnohé z nich nejsou aktualizovány a jejich potenciál tak není využit. 

Televizní stanice se sice ve většině případů snaží využívat stránky pro své jednotlivé 

kanály maximálně, což však neplatí pro stránky jednotlivých televizních pořadů. 

Ačkoliv jsou například Televizní noviny hlavním zpravodajským pořadem stanice 

TV Nova, bývají propagovány spíše prostřednictvím stránky stanice TV Nova než 

prostřednictvím stránky Televizní noviny, která je takřka neaktualizovaná. Kolísání 

úrovně stránek jednotlivých pořadů je částečně zapříčiněno tím, že v některých 

případech mají správu stránky na starost marketingoví pracovníci televize, někdy 

týmy, které pořady natáčí, a u některých stránek pomáhají s přípravou například sami 

moderátoři. 

 Na základě zkoumání v první kapitole praktické části se ukázalo, že Česká 
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televize využívá stránky nejvíce ze všech televizních stanic. Má založené stránky jak 

pro kanály a pořady, tak pro různé oddělení a studia ČT. Nepoužívá však všechny 

možnosti aktualizací, které Facebook administrátorům nabízí a často se zbytečně 

omezuje pouze na fotografie. Stejně tak nevyužívá nástroje související s časovou 

osou, tedy zařazení významných událostí, které by pomohly zpestřit stránku. 

Mnohem lépe než u konkurence však u České televize a jejich stránek funguje zpětná 

vazba na příspěvky uživatelů, ať už jde o příspěvky vložené na zeď nebo o 

komentáře k aktualizacím.  

 Nova se oproti České televizi a FTV Prima snaží využívat nejen všechny 

nástroje pro administrátory, ale také složitější speciální aplikace, ke kterým mají 

uživatelé přístup skrze záložky. Spíše než dialog však pod aktualizacemi probíhá 

monolog jednotlivých uživatelů, jelikož administrátoři stránek kanálů a pořadů 

komunikují s fanoušky spíše výjimečně. Dá se tedy říci, že zatímco Česká televize 

používá Facebook ke komunikaci s diváky pořadů, Nova využívá Facebook čistě k 

propagaci pořadů. Tyto výsledky však nelze zobecnit na všechny stránky právě z 

důvodu, kolik různých lidí stránky spravuje. Považuji za nezbytné zmínit, že 

pracovníci TV Nova odmítali být u informací o zaměstnancích, kteří stránky 

spravují, příliš konkrétní. Marketingové oddělení FTV Prima nereagovalo na žádost 

o informacích o týmu pro komunikaci prostřednictvím sociálních sítí vůbec, a to ani 

při opětovném kontaktování. Může to být i z důvodu, že stránky kanálů FTV Prima 

vykazují spíše menší počet aktualizací a stránky, kde je viditelná velká aktivita 

administrátorů a fanoušků, jsou spíše výjimky - jako v případě pořadu Partička, kde 

stránku spravují sami účinkující.  

 Šíři komunikačních nástrojů využívaných v propagaci prostřednictvím 

Facebooku předvedla také komparace tří konkurenčních televizních stanic, které jsou 

zároveň třemi nejsledovanějšími českými televizními stanicemi. Poměrně 

překvapující je aktivita TV Nova na stránce TV Nova (oficiální), kde administrátoři 

vkládají příspěvky v řádu desítek denně a využívají takřka všechny možnosti, které 

Facebook administrátorům nabízí. Na druhé straně komunikují s fanoušky 

s návazností na jejich příspěvky a komentáře jen ve výjimečných případech. Zpětná 

vazba od administrátorů by však měla být jedním z hlavních pilířů, jelikož jde právě 

o jednu z přidaných hodnot propagace prostřednictvím sociálních sítí.  

 Takřka všechny televizní stanice mají rezervy v tom, jak by mohly například 

při uvedení nových pořadů využívat ve větší míře aplikace a ušetřit tak na propagaci 
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prostřednictvím offline aktivit. Facebook nabízí množství možností, které by mohly 

televizní stanice u svých pořadů využít. Výjimkou je u TV Nova několik stránek, kde 

speciální aplikace najdeme, u České televize například stránka pořadu Hyde Park, a u 

FTV Prima již zmíněná stránka pořadu Partička.  

 V českém prostředí v současné době komunikace televizních stanic 

prostřednictvím Facebooku nabývá na důležitosti. Dá se tedy předpokládat, že v 

budoucnu bude více pořadů propojeno se sociálními sítěmi (jako například Hyde 

Park) a televizní stanice se budou snažit stránky více využívat. Významným krokem, 

jenž signalizuje tento nastupující proces, může být právě vznik speciálních týmů v 

rámci různých oddělení v televizních stanicích, které mají komunikaci 

prostřednictvím Facebooku na starost. Facebook navíc stále vylepšuje možnost 

stránek a přidává různé nástroje, které mohou administrátoři využívat. Lze si položit 

otázku, zda popularita Facebooku v následujících letech neupadne či se neobjeví jiná 

konkurenční sociální síť, která bude pro spojení televizních stanic s internetovou 

propagací vhodnější. V současné době však obliba Facebooku stále roste.  

Summary	  
 
The theoretical part of the thesis introduced specific tools offered to the Facebook 

pages administrators and contextualized other ways of online propagation used by 

television networks.  The practical part of the thesis showed that the way of 

communication of the Czech television network differs. The competitive television 

networks use distinctive style of actualization of the newsfeed, which can also be 

based on the fact that the teams responsible for the social networks administration 

are organized differently.  Whereas the Czech Television pages of various programs 

are administrated mostly by the members of the production team of the specific 

program, the program pages of the channels of television Nova network are managed 

by the same staff that takes care of the channels fan pages.  Even though the 

television networks mostly try to use the fan pages of their individual channels to the 

fullest, the fan pages of their programs fall behind. The fluctuation of the level of the 

individual programs fan pages is partly caused by the fact that the management of 

pages is assigned to either marketing specialists or the production team members. 

 While the Czech Television uses Facebook mostly to communicate with the 
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spectators of the program, the television Nova uses Facebook to promote the 

programs. The pages of FTV Prima are less actualized than the pages of the Czech 

Television and the television Nova. Almost all television networks could improve the 

way they use Facebook as a communication channel (e.g.: to introduce the upcoming 

programs).  Nevertheless, we can assume that more programs will be linked to social 

networks and television networks will try to use the fan pages more efficiently. The 

establishment of specialized teams in charge of the communication through 

Facebook corroborates the emerging trend of media communication via social 

networks. 
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Zdroj: http://www.socialbakers.com  

 
 

Příloha č. 5: Čeští uživatelé Facebooku dle věku 
 

 
Zdroj: http://www.socialbakers.com 



60 
 

Příloha č. 6: Administrátorský panel facebookové stránky 
 

 

Zdroj: http://www.facebook.com 
 
 

Příloha č. 7: Odkaz na Facebook na webové stránce TV Nova 
 

 
 

Zdroj: http://www.facebook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

Příloha č. 8: Ukázka záložky pro aplikaci na stránce TV Nova (oficiální)  
 

 
Zdroj: http://www.facebook.com 

 
 

Příloha č. 9: Využití časové osy na stránce TV Nova (oficiální) 
 

 
Zdroj: http://www.facebook.com 



62 
 

Příloha č. 10: Záložky na stránce TV Nova (oficiální) 
 

 
 

Zdroj: http://www.facebook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

Příloha č. 11: Aktualizace na stránce ČT1 během března 2013 
 

 
 
 
 

Příloha č. 12: Aktualizace na stránce TV Nova (oficiální) během března 2013 
 

 
 



64 
 

Příloha č. 13: Aktualizace na stránce Prima Family během března 2013 
 

 
 
 
 
 

Příloha č. 14: Aktualizace na stránce Černé ovce během března 2013 
 

 
 
 



65 
 

Příloha č. 15: Aktualizace na stránce Na vlastní oči během března 2013 
 

 
 
 
 

Příloha č. 16: Aktualizace na stránce Reportéři na vaší straně během března 2013 
 

 
 
 



66 
 

Příloha č. 17: Aktualizace na stránce ČT1 během března 2013 po dnech 

 



67 
 

Příloha č. 18: Aktualizace na stránce TV Nova (oficiální) během března 2013 po 
dnech  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



68 
 

Příloha č. 19: Aktualizace na stránce Prima Family během března 2013 po dnech  
  



69 
 

Příloha č. 20: Aktualizace na stránce Černé ovce během března 2013 po dnech 
 
  



70 
 

Příloha č. 21: Aktualizace na stránce Na vlastní oči během března 2013 po dnech 
 
 
 

  



71 
 

Příloha č. 22: Aktualizace na stránce Reportéři na vaší straně během března 2013 po 
dnech 

 
 


