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Abstrakt 

Diplomová práce na téma Specifika alternativních rozhlasových formátů pro posluchače 

mladších věkových kategorií reflektuje vysílání alternativních rozhlasových stanic, jejichţ 

cílovou skupinu tvoří převáţně mladé publikum. Soustředí se přitom na aktuální charakter 

tohoto vysílání v rámci českého prostředí. 

Nejdříve jsou čtenáři seznámeni se základními termíny, které se s problematikou 

rozhlasových formátů pojí. Následuje kategorizace rozhlasových a hudebních ţánrů, které 

jsou pro charakter a tedy i formát rozhlasových stanic určující. V závěru teoretické části práce 

je pak představeno pozadí stanic Radio 1 a Radio Wave, které byly vybrány jako relevantní 

zástupci kategorie alternativního rozhlasového formátu. Celotýdenní vysílání těchto stanic je 

pak v rámci empirické části podrobně analyzováno. Následuje shrnutí poznatků o společných 

aspektech i rozdílech mezi těmito stanicemi a dále vytyčení hlavních specifik, která byla u 

alternativního formátu jako takového vypozorována. V závěru práce je prezentován doplňující 

výzkum v podobě sondy, která zjišťovala představy mladého publika o rysech alternativních 

stanic. 

Pro co největší srozumitelnost jsou poznatky v rámci práce řazeny od těch nejobecnějších 

k těm nejkonkrétnějším. 

Abstract 

The thesis on The Specifies of Alternative Radio Formats Targeted Towards Young Adult 

Listeners reflects radio broadcasting which is mainly targeted on young listeners. It focuses 

on the current image of this broadcasting in terms of Czech media environment. 

At first, the thesis familiarises its readers with basic terms that are used in connection with the 

issue of radio formats. Then it continues with the overview of music and journalism genres, 

which are crucial for the distinction between various radio formats. The closing chapter of the 

theoretical part introduces two radio stations which were chosen to represent the cathegory of 

alternative radio format; these are Radio 1 and Radio Wave. In the following empirical part, a 

one-week broadcasting of these particular stations is being analyzed. Afterwards, a summary 

of the main similarities and differences between the stations is presented. The main attributes 



of alternative radio format as such are summed up then. In the final chapter, the thesis 

presents an additional public opinion research, which explores the image of alternative radio 

held by young audience. 

For the sake of clarity, the findings of this thesis are presented from the most general facts to 

the most concrete ones. 
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Úvod 

Diplomová práce Specifika alternativních rozhlasových formátů pro posluchače mladších 

věkových kategorií zpracovává téma, které je v mediálním diskurzu spíše opomíjeno. 

Současné diskuze reflektují samotné médium rozhlasu v mnohem menší míře neţ televizní 

tvorbu či problematiku nových médií, která se dnes těší znatelně vyšší popularitě. Samotná 

existence rozhlasových formátů a jejich široké škály je pak známa především odborné 

veřejnosti; běţní uţivatelé nebývají s ní, ale ani s dalšími principy rozhlasové tvorby příliš 

obeznámeni. Průměrný Čech přitom rozhlasové vysílání poslouchá 18 hodin týdně, coţ je 

více neţ evropský 12,7hodinový průměr
1
. Uţ proto si médium rozhlasu a báze jeho fungování 

naši pozornost bezesporu zaslouţí. 

Zejména od doby vzniku duálního systému vysílání můţeme nejen v rozhlase sledovat 

snahy o zavedení kanálů, které svým posluchačům nabízejí obsah odlišný od produkce tzv. 

hlavního proudu, tedy obsah alternativní. V případě rozhlasových stanic můţe jít o obsah 

věnovaný menšinovým hudebním ţánrům, anebo například obsah cílený na konkrétní 

subkultury naší společnosti. Obecně lze nicméně za alternativní povaţovat takovou stanici, 

která se od většinové produkce liší jak mluveným slovem a přístupem k posluchačům, tak 

svou hudební dramaturgií - tedy celkovou podobou svého formátu. Mezi zástupce této 

kategorie lze v českém prostředí počítat vedle jiných i soukromé Radio 1 a Radio Wave, 

stanici veřejnoprávního Českého rozhlasu. Tyto zástupce alternativního formátu pojí zejména 

podobná cílová skupina publika – mladí vzdělaní lidé se zájmem o dění v alternativní kultuře. 

Zkoumáním těchto stanic tedy získáme cennou výpověď o komplexní podobě rozhlasového 

formátu tohoto specifického charakteru. 

Motivem pro zpracování diplomové práce na toto téma byl především můj dlouhotrvající 

zájem o alternativní média, především ta, která věnují pozornost současné hudební scéně. Ke 

zpracování práce mne stejně tak přivedla víra, ţe téma rozhlasu pro mladé si i v dnešní době 

zaslouţí podrobné zkoumání a hlubší popis.  

Hlavním cílem práce je popsat základní rysy rozhlasového formátu určeného mladým 

posluchačům, kteří hledají alternativu k mainstreamové produkci. Tohoto cíle se práce bude 

snaţit dosáhnout prostřednictvím analýzy stanic Radio 1 i Radio Wave, jejich srovnáním a 

hledáním společných jmenovatelů. 

Jelikoţ jsem se v rámci zpracování intenzivně snaţila o co největší přehlednost a 

srozumitelnost práce, rozhodla jsem se své poznatky strukturovat od nejobecnějších k 

nejkonkrétnějším. 

                                                 
1 Češi poslouchají rádio více neţ průměrní Evropané, tvrdí průzkum. Mediafax [online]. 2012 [cit. 2013-01-01]. 
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Úvodní, teoretická část práce je rozdělena do šesti kapitol. Prvních pět kapitol má za cíl 

představit čtenářům hlavní pojmy, které jsou s problematikou rozhlasového formátu přímo či 

nepřímo spjaty. Přiblíţen bude samotný pojem rozhlasového formátu stejně jako výčet jeho 

kategorií, ve třetí kapitole bude následovat stručný popis průběhu licenčního řízení. Jelikoţ 

pro výzkum budou důleţitý i výčet rozličných hudebních a rozhlasových ţánrů, čtvrtá a pátá 

kapitola se budou věnovat právě jejich podrobnému rozlišení. Poslední kapitola se pak zaměří 

na představení stanic Radia 1 a Radia Wave, které se společně stanou předmětem analýzy.  

Empirická část práce představí v první kapitole východiska, ze kterých bylo moţné 

provést vytyčení výzkumného problému i konkrétních hypotéz. V kapitole druhé pak bude 

popsána metodologie výzkumu této diplomové práce, v rámci kterého jsem se rozhodla pro 

kvantitativní obsahovou analýzu. Následující třetí kapitola se pak bude věnovat interpretaci 

tohoto výzkumu. Tato kapitola si klade za cíl nejen potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy, 

ale rovněţ přiblíţit čtenářům další skutečnosti, které z analýzy vzešly. Jelikoţ naším cílem 

bylo vedle popisu alternativního formátu rovněţ zjistit, jak takový formát vnímá veřejnost, 

poslední kapitola představí doplňující sondu mezi cílovou skupinou zkoumaných stanic. 

Cílem sondy této práce je představit čtenářům nejen stranu mediálních producentů – tedy 

stanic samotných, ale i názor mediálních konzumentů – tedy posluchačů. Je však nutné 

podotknout, ţe sonda není hlavním výzkumem této práce a její rozsah i způsob zpracování 

jsou proto nutně omezené. 

V závěru práce by tak čtenář měl být obeznámen s hlavními rysy alternativních 

rozhlasových stanic a s dalšími poznatky, které se s fungováním rozhlasu pojí. Konečně 

doufám i v to, ţe by tato diplomové práce mohla být východiskem pro další výzkumy 

v oblasti rozhlasového vysílání. 
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Teoretická část 

1. Vymezení pojmu rozhlasový formát 

Rozhlasový formát je stěţejní termín, se kterým bude tato práce operovat. Jelikoţ jde v české 

terminologii o pojem relativně nový
2
 a navíc nejednoznačný, bude naším prvním cílem pojem 

„formát“ definovat a objasnit s ohledem na českou i zahraniční literaturu. 

1.1. Obecná definice termínu 

Josef Maršík
3
 definuje rozhlasový formát jako „termín popisující určitý model 

rozhlasového programu na základě rámcově stanovených zobecňujících, typických znaků.“ 

Mezi takové můţeme počítat například cílovou posluchačskou skupinu, která se orientuje na 

specifický hudební ţánr nebo typ mluveného slova. Podobně Josef Vlček
4
 vidí formát jakoţto 

„znak, pojmenovávající určitý produkt na základě zobecnění typických znaků vysílání.“ 

Vedle hudebního ţánru nebo mluveného slova pak Vlček jako specifikum formátu zmiňuje 

„soustředěné oslovování muţského a ţenského publika,“ to se však prozatím do definic 

obecných formátů většinou nedostalo. 

Britský mediální historik David Hendy
5
 tvrdí, ţe „formáty mohou být viděny jako 

prostředky, které rozhlasovým stanicím umoţňují doručit reklamním zadavatelům měřitelnou 

a definovatelnou skupinu konzumentů,“ rádiovým producentům mohou stejně tak slouţit jako 

prostředky k zavedení standardizace a předvídatelnosti. Jak dále Hendy tvrdí, „obě definice 

jsou dvěma stranami jedné mince: standardizovaný produkt totiţ nejspíše zajistí specifické 

publikum – publikum, které si jistou stanici či program pustí pod příslibem určitého 

produktu.“ Téměř identicky pak pojem rozhlasového formátu chápe Joseph Dominick
6
, kdyţ 

o něm mluví jako o „konzistentním programování směřujícím k oslovení určitého segmentu 

publika.“ 

Podobných definic formátu najdeme v odborné literatuře velké mnoţství, kaţdá z nich 

termín chápe v mírně odlišném světle. Na tento problém poukázal ve své eseji Michal Bočák
7
, 

kdyţ tvrdil, ţe mediální teorie „výraz formát… přebrala nesystematicky, bez výraznější snahy 

o adekvátní zařazení do svého terminologického repertoáru. Vzniknuvší neuspokojivou 

                                                 
2 U českých autorů se jeho definicí poprvé setkáváme aţ v roce 1999 u Josefa Maršíka a u Josefa Vlčka, viz níţe 
3 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby, 1999, s. 15. 
4 VLČEK, J. Formáty rozhlasových stanic. In Zpráva o stavu vysílání a činnosti rady České republiky pro rozhlasové a 

televizní vysílání [online]. 1998 [cit. 2012-05-10].  

5HENDY, David. Radio in the global age, 2000, s. 98 – 99. 
6 DOMINICK, J.R. The dynamics of mass communication, 1993., s. 595. 
7 BOČÁK, Michal. Formát v mediálnych štúdiách: terminologické úvahy. In: RUSNÁK, Juraj a Michal BOČÁK. Médiá a 

text II.Prešov, 2008, s.8. – 19. 
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situaci v mediální terminologii jen komplikuje skutečnost, ţe samotné slovo formát jako 

termín má vícero významů.“ Je proto potřeba objasnit rozdíly v chápání tohoto pojmu a najít 

takovou definici, která bude pro cíle naší práce a východiska pro výzkum nejvhodnější. 

1.2. Mnohovýznamovost termínu  

První rozdíl v definicích formátu vychází z nejobecnější roviny jeho pojetí; lze ho totiţ 

vnímat buď jako celkovou „image“, pomocí které se rozhlasová stanice vymezuje vůči 

konkurenci a vytváří si specifický okruh posluchačů, anebo jej chápat na základě konkrétní 

programové struktury. Tento kontrast zřetelně vymezuje David Hendy
8
: „Pro mnoho lidí 

z průmyslu bylo formátování spíše záleţitostí stylu neţ samotného obsahu. Jeden britský 

manaţer komerčního rádia v roce 1970 prohlásil – jsme rádio, nikoli soubor pořadů. Naše 

programování je exaktní a disciplinované a způsob, jakým děláte věci, je ve skutečnosti 

důleţitější neţ to, co děláte, jedná se totiţ o „jak“ médium.“ Jak ale Hendy dodává, v tomto 

případě „mluvíme spíše o obchodní značce stanice neţ o rozhlasovém formátu. Ten je sice 

zčásti stylem definován, hlavní je ale obsah vysílání… Jde o definici hranic toho, co stanice 

posluchačovi prezentuje.“ Podobně Josef Maršík definuje rozhlasový formát v prvním 

zmíněném smyslu jako „image, který vstupuje při dlouhodobějším působení do povědomí 

posluchačů“, neboť „ti si mnohdy nevybírají rozhlasovou stanici kvůli konkrétnímu pořadu, 

ale právě pro určitý charakter její programové struktury.“
9
  

Budeme – li se soustředit především na obsahový aspekt rozhlasového formátu, můţeme 

jej dále chápat buď obecněji jako programovou strukturu média, anebo jako konkrétní 

produkt, který se dále můţe stát předmětem obchodu. Tento rozdíl přibliţuje Michal Bočák: 

V prvním smyslu chápe formát jako „komplexní a konzistentní charakter elektronického 

média definovaný se zřetelem na co nejefektivnější oslovení cílové skupiny“, jako vyjádření 

vize, kterou má vedení rádia o fungování jednotlivých sloţek programu jakoţto kompaktního 

celku. Ve druhém smyslu pak můţe být formát definovaný jako „jasná a pevně definovaná 

koncepce konkrétní rozhlasové relace, vyvinutá konkrétním tvůrcem a mající konkrétního 

vlastníka…, která díky své rozsáhlé materializaci můţe fungovat jako komodita.“ Zde tedy 

formát chápeme jako prodejnou šablonu pro tvorbu konkrétního programu.  

Jak je z dosavadního výčtu definic patrné, mnoho autorů spojuje formát právě s jeho 

komodifikací. Renáta Cenková
10

 ve své stati uvádí: „Nejmarkantnějším výsledkem testování 

trhu rozhlasových posluchačů je formátování… Formát ze stanice vytváří komplexní 

rozhlasový produkt s detailně propracovanou programovou strukturou.“ Stejně tak Dieter 

                                                 
8 HENDY, David. Radio in the global age, 2000, s. 98 – 99. 
9 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby, 1999, s. 15. 
10 CENKOVÁ, Renáta. Formátovanie slovenských komerčných rádií, 2008, s. 19. 
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Prokop, který uţívá termín „formátové rádio“, tvrdí, ţe takové rádio je „moderní formou 

komerčního rádia, získávajícího peníze z reklamy s programovým konceptem.“
11

 

Poslední rozdíl, který je třeba nastínit, je spíše technického rázu. Jak uvádí Josef Vlček
12

, 

„formát můţe označovat celek čtyřiadvacetihodinového vysílání, ale také jen jeden pořad.“ 

Anebo ještě lépe, jak uvádí Veronika Hankusová, „ať uţ je celkový formát stanice jakýkoli, 

kaţdý separátní pořad se dále také řídí svým vlastním formátem.“ 

1.3. Vymezení termínu pro účely práce 

Vzhledem k uvedeným odlišnostem v pojetí rozhlasového formátu je nyní potřeba vymezit, 

jak bude s termínem operovat tato práce. Vzhledem k tomu, ţe „image“ je pro naše cíle a 

potřeby výzkumu příliš vágním pojmem, budeme se v definici rozhlasového formátu 

soustředit zejména na konkrétní programovou strukturu vysílání. Z definic Michala Bočáka 

pak bude pro naše účely rozhodující jeho první vymezení formátu ve smyslu dramaturgického 

charakteru rádia a jeho programové skladby. V analytické části práce pak budeme zkoumat a 

definujeme rozhlasový formát ve smyslu celodenního vysílání, nikoli pouze dílčích částí 

programu.  

Rozhlasový formát pro nás tedy bude značit vymezení programové struktury jakoţto 

komplexního charakteru rozhlasové stanice, přičemţ předmětem naší analýzy bude tato 

struktura v rámci celotýdenního vysílání stanice. 

 

2. Moţnosti kategorizace rozhlasových formátů 

Rozdělování do formátů má podle Hankusové
13

 za cíl jediné: „účinně kontrolovat tok publika 

a tím pádem lépe ovlivňovat jeho příliv a efektivně popisovat příčiny odlivu od určitého 

pořadu, případně celé stanice.“ Co se diferenciace jednotlivých formátů týče, jejich přehled se 

zakládá zejména na převaze mluveného slova či hudby. Naše rozlišení bude vycházet 

z příspěvků Radka Dresslera
14

 a Josefa Vlčka
15

, kteří se dané problematice věnovali, a zmíní 

formáty, které mají v našem éteru alespoň nějaké zastoupení. 

                                                 
11 PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích, 2005, s. 329. 
12 VLČEK, J. Formáty rozhlasových stanic. In Zpráva o stavu vysílání a činnosti rady České republiky pro rozhlasové a 

televizní vysílání [online]. 1998 [cit. 2012-05-10]. 

13 HANKUSOVÁ, Veronika. Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů: v Československu a v České republice, 2006, s. 16. 
14 DRESLER, R. Malý lexikon rozhlasových formátů [online]. 25. března 2002[cit. 2011-05-08].  
15 VLČEK, J. Formáty rozhlasových stanic. In Zpráva o stavu vysílání a činnosti rady České republiky pro rozhlasové a 

televizní vysílání [online]. 1998 [cit. 2012-05-10].  
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Na úvod Dressler upozorňuje na několik problematizujících skutečností. Zaprvé, formát 

rádia je proměnlivý, neboť rozhlasová i hudební scéna se neustále vyvíjí a „to, co bylo včera 

Hot AC, je dnes Soft AC a zítra můţe být Oldies.“ Formáty jsou rovněţ vysoce proměnlivé a 

nelze mezi nimi vymezit přesné hranice: „Vše, co v éteru zní, je jakýmsi mixem a dodrţet 

přesná pravidla formátu nelze uţ jen z toho důvodu, ţe taková pravidla nejsou.“  

2.1 Obecné hudební formáty 

AC – Adult Contemporary 

Nejběţnější a většinou nejposlouchanější z evropských formátů, zaloţený na popové hudbě 

s přesahy do softrocku nebo lehké taneční hudby. Oslovuje inzertně nejatraktivnější věkové 

skupiny od 20 do 50 let.  Disponuje rozsáhlým playlistem postaveným na širokém spektru 

hudby od nejnovějších hitů
16

 aţ po písně posledních deseti aţ dvaceti let – zkrátka takovém, 

které bude hudebně vyhovovat vkusu širokého spektra publika nebo jeho části. Jako příklad 

formátu můţeme uvést například Hitrádio Orion. 

Hot Adult Contemporary 

Tento typ je nejběţnějším formátem v českém rozhlasovém éteru, který obsahuje minimálně 

padesát procent nové hudby a ve výběru písní nejde aţ na výjimky dále neţ patnáct let do 

minulosti. Je „ţhavou“ odrůdou AC formátu a oslovuje spodní okraj posluchačské veřejnosti, 

zhruba do třiceti let. Jako příklad můţeme uvést stanice jako Evropa 2, Kiss Hády či Fajn 

Radio. 

Soft Adult Contemporary 

Tato odnoţ AC formátu sahá ještě častěji do osvědčených hitů, novinky zařazuje aţ se 

zpoţděním poté, co se ověří jejich úspěšnost a je v jejich zařazování ještě opatrnější neţ 

klasický AC formát. Cílovou skupinu formátu tvoří posluchači od 25 do 55 let. 

Nejvzorovějším příkladem tohoto formátu je dnes nejposlouchanější česká stanice, Rádio 

Impuls. 

Euro Adult Contemporary 

Alternativnější typ AC formátu, který vysílá méně známou hudbu a vyhýbá se největším 

komerčním hitům. V jeho repertoáru má kromě anglické hudby zastoupení také další evropská 

produkce. Jeho publikum tvoří posluchači od 20 do 45 let, kteří mají zájem o mírnou 

alternativu. Tímto formátem u nás disponuje například Expresradio. 

 

                                                 
16 Ty jsou ale nasazovány s několikatýdenním zpoţděním oproti formátu CHR, viz níţe 
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Oldies AC / Gold Adult Contemporary 

Tento formát jiţ tvoří mezistupeň k formátům, které označujeme jako nostalgické či Oldies. 

Nové hity do svého vysílání zařazuje buď jen výjimečně anebo vůbec, nemá ţádné rychlejší 

rotace. Hudební archiv většinou obsahuje písně posledních čtyřiceti let a je orientován na 

nejstarší část AC publika, od 30 do 60 let. Reprezentantem tohoto formátu je například rádio 

Kiss 98fm. 

Oldies 

Oldies rádia se orientují především na popovou a rockovou hudbu z 60. a 70. let s přesahem 

do 80. a 90. let, nové hity nevysílají. Obecně se orientují na starší skupinu obyvatel mezi 30 

aţ 60 lety. Jako zástupce tohoto formátu můţeme jmenovat například Rock Rádio Gold. 

Melodie / Schlager 

Tento formát německého původu představuje mix Soft AC a Oldies, výrazný podíl ve vysílání 

má v tomto případě také domácí tvorba od 60. let po dnešek. Jak Dressler zmiňuje, „díky 

silným retro náladám v české společnosti slaví momentálně velké úspěchy,“ posluchačskou 

základnu pak tvoří opět lidé od 30 do 60 let. Tomuto úspěšnému formátu se u nás nejvíce 

přibliţuje koncepce Radia Blaník.  

UC – Urban Contemporary 

Radek Dressler definuje tento formát jako „alternativní hudební formát pro mladou a 

nespokojenou městskou populaci,“ jejíţ široký playlist „obsahuje vše od nekomerčního 

poprocku přes jazz, ethno aţ po house.“ Orientuje se na mladou posluchačskou základnu od 

18 do 35 let a charakteristický je pro něj „nekonformní projev moderátorů“. 

2.2. Ţánrově vyhraněné hudební formáty 

Classic Rock 

Formát, který hraje především klasické rockové hity ze 70. a 80. let a cílovou skupinu tvoří 

posluchači od 30 do 55 let. Jak Dresler konstatuje, „dnes boduje zejména u čtyřicátníků, kteří 

vyrůstali ve zlaté éře rockové hudby.“ Reprezentantem je například oblíbená rozhlasová 

stanice Rádio Beat. 

Soft Rock 

Tento širší rockový formát volí pomalejší tempo, kterým chce oslovit i posluchače, kteří 

nejsou ortodoxními rockery, ale rockový ţánr je jim blízký. Cílovou skupinou formátu jsou 

lidé od 25 do 60 let, v éteru často zní největší rockové hity historie, které často hrají i AC 

rádia. Tímto formátem disponuje například Rádio Olympic. 
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AOR – Album Oriented Rock 

Tento alternativní rockový formát se nesoustřeďuje jen na hity, ale i na méně známé a 

netypické písně. Orientuje se tedy nejen na singly, ale i na další zajímavé skladby z rockových 

alb. Posluchači se pohybují ve věkovém rozmezí 19 aţ 34 let. V České republice se o tento 

formát pokoušelo Rádio 1 i Rádio Hády, jejich snahy však nebyly úspěšné a to proto, ţe 

s tímto formátem rychle ztratily svou stylotvornost a s ní i posluchače. 

Classic 

Classic je formátem, který oslovuje velmi úzkou skupinu obyvatelstva, většinou ve věkovém 

rozmezí 30 – 60 let. Je postaven na klasické hudbě, která bývá kombinována s jinými 

sloţitějšími ţánry, jako například s jazzem. Typickým nositelem tohoto formátu je ČRo 3 – 

Vltava. 

Classic Country 

Formát, který oslovuje naši „trampskou“ populaci, vysílá starší světové country hity i domácí 

folkovou produkci. Oslovuje posluchače od 25 do 60 let a mezi jeho reprezentanty patří 

například Country Rádio. 

2.3. Formáty mluveného slova 

All News a News / Talk 

Zpravodajské stanice, které jsou zaloţeny pouze na mluveném slovu a hudební prvky 

pouţívají pouze jako předěly či jingly. Zatímco formát All News je čistě zpravodajský, News 

/ Talk je obvykle postaven na zpravodajském proudu v ranních a odpoledních hodinách, ve 

zbytku času pak probíhají talk show či diskuzní pořady s hosty a posluchači. Cílovou 

skupinou formátů mluveného slova jsou posluchači od 25 do 55 let, představitelem je Český 

rozhlas 6. 

2.4. Základní smíšené – všeobecné formáty  

Plnoformátové stanice, které střídají svůj charakter po programových blocích. 

Variety 

Nejběţnější všeobecný formát, který je zaloţen na blokovém programování, střídání 

hudebních a zábavních, diskusních pořadů, talk show nebo publicistiky. Spíše neţ o generační 

cílové skupině lze v tomto případě mluvit o různorodých zájmových skupinách, které rádio 

sjednocuje obvykle na bázi rodiny. Tomuto formátu se nejvíce blíţí Frekvence 1, popřípadě 

Český Rozhlas 2 – Praha. 
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Full Service 

Stejně jako Variety obsahuje formát Full Service všechny prvky rozhlasového vysílání 

(zpravodajství, publicistiku, servis, zábavu i hudbu), největší důraz je ale kladen na 

informační sloţku. Jak podotýká Josef Vlček
17

, „vzhledem k tomu, ţe zpravodajsko – 

publicistické prvky jsou časově drobnější a vedou podobné stanice k dynamickému 

programování, blíţí se některé stanice typu Full Service aţ k hudebním formátům, na druhé 

straně mohou být velmi podobné formátům News/Talk.“ Typickou stanicí tohoto formátu u 

nás je Radioţurnál. 

 

3. Formát jako licenční podmínka 

3.1. Udělování licencí   

Základní podmínkou pro start nové rozhlasové i televizní stanice je získání licence pro 

vysílání. Licenci uděluje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
18

 a to v průběhu řízení o 

udělení licence. Na toto udělení se nevztahuje právní nárok a licence se vydává na dobu 

určitou – u rozhlasového vysílání je délka licence osm let. Licenční řízení zahajuje Rada z 

vlastního podnětu nebo z podnětu uchazeče o licenci vyhlášením licenčního řízení. Jak 

dokument Rady pro rozhlasové a televizní vysílání uvádí, „udělování licencí k provozování 

rozhlasového a televizního vysílání patří mezi nejdůleţitější pravomoci svěřené Radě.“ 

3.2. Kritéria při posuzování ţádostí o udělení licence 

Pro posuzování ţádostí o udělení licence existuje několik zásadních kritérií. Kromě 

ekonomické, organizační a technické připravenosti ţadatele k zajištění vysílání je důleţitým 

kritériem „přínos programové skladby navrhované ţadatelem o licenci k rozmanitosti stávající 

nabídky programů rozhlasového nebo televizního vysílání na území, které by mělo být 

rozhlasovým nebo televizním vysíláním pokryto.“
19

 Rada ve vztahu k této zákonné 

skutečnosti významné pro rozhodnutí stanovila několik základních dílčích kritérií, podle 

kterých je přínos programové skladby posouzen. Těmito kritérii jsou podíl mluveného slova, 

autorsky vyrobených pořadů a zpravodajství ve vysílání, dále rozpětí cílové skupiny a vazby 

programu na tuto skupinu, lokalizace programu a konečně právě kritérium hudebního 

formátu. 

                                                 
17 VLČEK, Josef. Formáty rozhlasových stanic [online]. [cit. 2012-11-20]. 

18Manuál postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, s. 17. [online]. 2011 [cit. 2012-11-20]. 
19 Tamtéţ, s. 5. 
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Kritérium hudebního formátu je hodnoceno srovnáním v ţádosti o licenci navrhovaného 

hudebního formátu a počtu programů, které mají formát stejný. Čím méně těchto programů je, 

tím více bodů ţadatel získává. Plný počet bodů uchazečovi připadne tehdy, nemá – li v našem 

rozhlasovém éteru hudební formát ještě obdoby. 

3.3. Licenční řízení v praxi 

Jako konkrétní příklad z praxe udělování licencí rozhlasovým stanicím můţeme uvést případ 

dvou ţádostí o udělení licence na Frýdecko-místecku, z níţ bylo v roce 2010 jedné vyhověno 

a druhé nikoli. Soustředíme se přitom na kritérium rozhlasového formátu stanic. 

Úspěšná byla společnost Evropa 2, s.r.o., která přišla se ţádostí o udělení licence 

k provozování hudebního rádia Evropa 2 – Morava, s formátem Contemporary Hits Radio, 

zaměřený na posluchače od 12 do 30 let s informačním servisem obsahujícím místní, národní 

a zahraniční informace. Podíl domácí produkce by byl minimálně 10%, podíl angloamerické 

produkce pak maximálně 90%. Formát by se soustředil na současnou hudební scénu. Oproti 

jiným ţadatelům označila Rada tento formát za více přínosný proto, ţe „v regionu není formát 

CHR s důrazem na hudební novinky a zaměřením na posluchače jiţ od 12 let zastoupen ve 

vysílání ţádného ze zachytitelných programů,“ dále pak ocenila, ţe „ţadatel bude 

prostřednictvím lokálních oken přinášet místní vysílání věnované lokálním informacím, 

aktuální vstupy o dopravě, počasí a také příleţitost pro inzerci regionálních firem.“ 

Ţádost o udělení licence společnosti JUKEBOX, s.r.o., která předloţila projekt Rádia 

Čas, byla naopak Radou zamítnuta. Základem stanice byl formát Oldies Adult Contemporary: 

Základ hudebního vysílání stanice mely tvořit „největší hity od 60. let, které jsou obohaceny o 

hudební novinky, a to především z oblasti oldies-country a rocku s důrazem na českou 

produkci.“ Rada při hodnocení přínosu tohoto formátu ke stávající nabídce programů 

shledala, ţe „obdobný hudební formát je obsaţen ve vysílání některých programů zde 

vysílajících (konkrétně Frekvence 1  – 60. aţ 80. léta + novinky, česká produkce; Rádio 

Impuls  – důraz na českou tvorbu 65 %, rock, pop, folk). Projekt proto hodnotila výrazně hůře 

neţ vítěznou Evropu 2. 

3.4. Problémy s formátem jakoţto kritériem  

Josef Vlček ve své práci
20

 nastiňuje několik problémů, které rozhlasový formát jakoţto 

licenční podmínka mohou přinášet, a i kdyţ je jeho práce staršího data, vytyčené problémy se 

stále dají povaţovat za aktuální. Formát je natolik proměnlivý element, ţe se i hrubé rysy jeho 

klasických typů mění velmi rychle v čase. Při vytyčení formátu provádíme hrubé škatulkování 

                                                 
20 VLČEK, J. Formáty rozhlasových stanic. In Zpráva o stavu vysílání a činnosti rady České republiky pro rozhlasové a 

televizní vysílání [online]. 1998 [cit. 2012-05-10].  
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velmi citlivého organismu, jehoţ hranice jsou velmi neurčité. Navíc stanice v průběhu času 

můţe získat zcela jiné publikum, neţ bylo jejím záměrem. Před deseti lety například došlo 

k renesanci europopu, který si získal jak pamětníky, tak teenagery. Navíc pokud musí 

rozhlasová stanice podle Rady dodrţet formát, který při ţádosti představila, je tím poškozena 

moţnost volby dlouhodobého vývoje stanice: ta tak ztrácí moţnost „stárnout“ spolu se svými 

posluchači a rychle reagovat na měnící se vkus publika. 

 

4. Rozhlasové ţánry 

4.1. Definice termínu 

Jak uvádí Leopold Slovák
21

, i na rozhlasovou ţurnalistiku se vztahuje obecný poznatek ze 

ţurnalistické vědy, ţe ţánr je abstraktní struktura určitých opakujících se a navzájem 

spojených prvků ztvárňování objektivní aktuální reality. Není to vzor, ale jakýsi souhrn 

opakujících se komponentů, tvořících základ struktury příslušného ţurnalistického projevu. 

Tyto komponenty jsou objektivními faktory, které rozhodující měrou ovlivňují strukturu toho 

kterého ţánru a je podle nich moţné ţánry třídit anebo rozlišovat. Takovými kritérii jsou 

například funkce projevu, charakter ztvárňované látky, míra poznávání a zevšeobecňování 

jevu či způsob ztvárnění. 

Podle Josefa Maršíka
22

 se však v praxi ţánry často prolínají, proměňují, vyvíjí a spojují 

do různých meziţánrových tvarů. Podoby ţánrů se mění, jiné ztrácejí na významu (například 

rozhlasová přednáška) a některé zcela zanikají (například politická agitka). Z mnohotvárnosti 

rozhlasové látky pak vyplývá nestálost specifikace ţánrů, kvůli čemuţ dnes v jejich typologii 

neexistuje ţádný pevný systém ani přehledný řád klasifikačních kritérií. Zpravidla se ale 

ţánry dělí na zpravodajské a publicistické. 

Výraz ţánr je dále podle Denise McQuaila
23

 „uţitečný pro analýzu, protoţe mnohé ţánry 

obshaují určitá pravidla dekódování, jimiţ mohou tvůrci do jisté míry manipulovat, a také 

určitá pravidla dekódování, která publiku umoţňují rozvinout odpovídající očekávání a číst 

text v souladu se záměrem tvůrců.“ 

4.2. Rozdíl mezi formátem a ţánrem 

I po podrobné specifikaci termínů „formát“ a „ţánr“ je třeba konstatovat, ţe tyto pojmy jsou 

často zaměňované, často jsou pouţívané svévolně a to, v určitých kontextech, i velmi 

                                                 
21 SLOVÁK, Leopold. Žánre rozhlasovej žurnalistiky. Bratislava, 1980. Studijní sešit Metodicko-výzkumného kabinetu. 

Československý rozhlas Bratislava. 
22 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. 1990. s. 19. 
23 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, 2009, s. 586. 
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nevhodně. Podle Bočáka
24

 se střet těchto termínů jeví především jako střed teorie (ţánr) a 

praxe (formát), avšak ve skutečnosti jsou oba potřebné pro mediální produkci, stejně jako pro 

recepci. Zahraniční literatura tak například rozlišuje teoretické ţánry jakoţto konstrukce 

teoretiků a praktické ţánry, které vyuţívají producenti pro kontakt s publikem. Právě na 

základě ţánrů totiţ publikum například rozeznává své oblíbené pořady. 

Pro rozlišení termínů se dá říci následující: Ţánr je spontánně vznikající textový vzorec, 

vytvořený a vyuţívaný v konkrétním kulturním časoprostoru konkrétní diskurzivní 

komunitou. Ţánr je těţké vyabstrahovat, neboť vzniká aţ po zohlednění podobností či 

odlišností ve vztahu s jiným textem. Pro členy diskurzivní komunity je závazný, tato 

závaznost ale často není kontrolována formalizovanou autoritou. Naopak formát je náhlým 

produktem jednotlivce či organizace a na rozdíl od autora má pojmenovatelného autora, i 

kdyţ jen institucionálního. Komunikační normy u formátu jsou mnohem více striktní, jejich 

dodrţování je sledované tvůrcem či prodejcem formátu či kontrolní organizací a jeho 

deklarace je součástí smlouvy mezi obchodními stranami. Zásadní je tedy komoditní 

charakter formátu: Jeho funkcí je produkovat autorovi zisk, zatímco ţánr slouţí spíše 

k efektivnímu zprostředkování informace. Ţánr je často abstraktní a nejednoznačný, zatímco 

formát je konkrétní, jedinečný a vysoce rozlišitelný. 

4.3. Rozdělení ţánrů rozhlasové ţurnalistiky 

Definice jednotlivých ţánrů bude vycházet z teoretického vymezení Josefa Maršíka
25

, 

s doplněním poznatků od dalších autorů. Vzhledem k velkému počtu typů ţánrů budou v této 

sekci obecně zmíněny pouze ty, jejichţ výskyt lze v programovém schématu Radia 1 a Radia 

Wave předpokládat a budou tak slouţit jako jedno z východisek pro následnou analýzu.  

Zpravodajské ţánry 

Zpráva 

Zpráva je základním ţánrem rozhlasového zpravodajství i ostatních ţurnalistických ţánrů. Její 

ustálená osnova je determinována základními otázkami: co, kdo, kde, kdy, jak, popřípadě 

proč. Zpráva by měla obsahovat odpověď na kaţdou z nich. Stavbu zprávy pak Maršík dělí na 

významovou (tzv. obrácená pyramida), chronologickou (zachycuje vývoj události buď od 

jejího vzniku do současnosti anebo obráceně) a příčinnou (jejím jádrem je příčina či motiv – 

podnět určitého dění). Mezi další ţánrové formy patří například zpráva reportáţní 

(informace přímého účastníka události), zpravodajské vystoupení (reference o události 

prostřednictvím zainteresované osoby, např. mluvčího), zpravodajský rozhovor (přináší 

                                                 
24 BOČÁK, Michal. Formát v mediálnych štúdiách: terminologické úvahy. In: RUSNÁK, Juraj a Michal BOČÁK. Médiá a 

text II.Prešov, 2008, s.8. – 19. 
25 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby, 1990. 
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informace o události, nikoli její hodnocení) či tečka za zprávami (odlehčené uzavření 

zpravodajské relace). 

Fleš 

Krátká a stručná ţánrová forma zprávy, která přináší informace o chystané události. Fleš však 

neobsahuje hodnocení této události. 

Publicistické ţánry 

Komentář 

Základní publicistický ţánr, který si klade za cíl objasnění zpravidla váţného a aktuálního 

společenského jevu na základě logických argumentů. Autor komentáře „vychází ze známých 

faktů, které shrnuje a doplňuje informacemi, uvádí je do logických souvislostí, objasňuje 

jejich příčiny a důsledky, zobecňuje je, vysvětluje a hodnotí další vývoj problému…“
26

. 

Součástí komentáře můţe být například záznam rozhovoru či telefonát z místa děje 

komentovaných událostí. K ţánrovým formám komentáře řadí někteří autoři
27

 dále 

poznámku (argumentačně méně komplexní neţ komentář, týká se většinou událostí 

v horizontu dne či týdne) a glosu (většinou důrazně upozorňuje na určitý problém a podněcuje 

jeho nápravu). 

Rozhovor 

Dialogický ţánr rozhlasové publicistiky, který se na rozdíl od běţného rozhovoru  

v interpersonální komunikaci vyznačuje jasnou vymezenou rolí tazatele a dotazovaného. 

Václav Moravec
28

 nabízí (mezi jinými) členění publicistického rozhovoru na informační 

rozhovor (směřuje za hlavní skutečnosti, chce vysvětlit fakta celé události), analytický 

rozhovor (téma zkoumá zevrubně) a emocionální rozhovor (chce přiblíţit osobnost 

dotazovaného). U médií veřejné sluţby pak podle Moravce převaţuje institucionální charakter 

rozhovoru, u soukromých médií pak převaţuje individuální přístup moderátorů 

k dotazovanému. V současné době patří rozhovor k nejfrekventovanějším ţánrovým 

ztvárněním tématu. Známou ţánrovou formou rozhovoru je pak například anketa, ve které se 

různé osoby vyjadřují zpravidla k jedné otázce. 

Recenze 

Recenze je publicistickým ţánrem, který si klade za cíl spojit odbornou informaci se stručným 

hodnocením díla. „Na rozdíl od recenze v odborném časopise vyţaduje rozhlasová recenzní 

                                                 
26 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby, 1990. s. 24. 
27 PERKNER, Stanislav. Žánry rozhlasové žurnalistiky. Praha, 1982. Univerzita Karlova, s. 76. 
28 MORAVEC, Václav. Rozhlasový rozhovor. In: NAVRÁTIL, Karel. Čtrnáct kapitol o rozhlase, 2006, s. 39 – 40. 
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tvorba volbu specifických jazykových prostředků – odpovídajících jednak specifice 

rozhlasové komunikace, jednak skutečnosti, ţe okruh příjemců je mnohem širší, neţ okruh 

čtenářů odborného časopisu.
29

 Maršík dále zmiňuje, ţe rozhlasová recenze umoţňuje 

kolektivní posouzení díla z různých hledisek – například formou besedy, ve které je jeden 

z účastníků pověřen její přípravou a řízením a má neutrální pozici; ostatní pak analyzují 

zpravidla aktuální problém z různých hledisek. 

Reportáţ 

Podle Maršíka je reportáţ svébytný ţánr na rozhraní zpravodajství a publicistiky. Jejím 

základním principem je autentické svědectví reportéra, který pozoruje určitou událost a své 

svědectví okamţitě předává posluchačům. Reportér přitom vybírá to, co je typické a podstatné 

pro pravdivý obraz událostí. Podle Světlany Lavičkové
30

 je dále pro reportáţ typický i autorův 

osobní vztah k podávaným informacím a mnohdy i jeho vlastní hodnocení. Na rozdíl od 

reportáţe v novinách je pak reportáţ v rozhlase a v televizi vţdy synchronní s událostí. 

Portrét  

Barbora Osvaldová
31

 definuje tento ţánr jako „zevrubné hodnocení obecně známé osobnosti, 

která soustřeďuje všechna důleţitá fakta a události ţivota portrétovaného. V popředí je přitom 

„snaha o objektivní hodnocení, analýzu tvůrčí činnosti a pohled na portrétovaného jako na 

celek.“ Téměř identický je pak ţánr medailonu, který je však laděný subjektivněji a 

zvýrazňuje specifické umělecké i povahové rysy osobnosti.
32

 Portrét můţe být věnován osobě, 

instituci a dalším. 

Moderátorský vstup 

Ţánrově nezařaditelná kategorie. Jedná se o průvodní slovo, skrze které moderátor funguje 

jako průvodce vysíláním a společník posluchačů. Ve svém vstupu moderátor informuje o 

právě vysílaných skladbách a jejich autorech, sděluje své vlastní názory či záţitky anebo 

komunikuje s posluchači samotnými. Často také ohlašuje aktuální čas a představuje další 

program vysílání. 

 

 

 

                                                 
29 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby, 1990. s. 24. 
30 LAVIČKOVÁ, Světlana. Rozhlasová reportáţ. In: NAVRÁTIL, Karel. Čtrnáct kapitol o rozhlase, 2006, s. 53. 

31 OSVALDOVÁ, Barbora. Encyklopedie praktické žurnalistiky, 1999, s. 136. 
32

 Tamtéţ, s. 103. 
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5. Hudební ţánry 

5.1. Definice termínu 

"Hudební ţánr je kategorie, která shromaţďuje hudební díla, která sdílí určitý styl nebo 

základní hudební jazyk," zní klasická definice Petera van den Merweho
33

. Franco Fabbri
34

 ale 

upozorňuje na to, ţe ani hudební ţánr není neměnnou kategorií. Prostý ţánr by podle něj 

„implikoval, ţe určitá komunita se dohodla na určitém souboru stabilních pravidel relativních 

vůči stylu (skutečných či moţných) hudebních událostí, a ţe takové události ani nemusí ani 

existovat.“ To podle něj není paradox jen z logického, ale i ze sociologického hlediska jako 

takového.  

Nelze neţ souhlasit s poznatkem, ţe i přes určitá specifika jednotlivých hudebních ţánrů 

jsou jejich kategorie stále pouze sociologickými konstrukty, které se mění spolu s časem i 

s institucí, která je definuje. Ţánry vznikají v prostoru mezi hudebními producenty, fanoušky, 

publicisty a hudebním průmyslem a jejich hranice se tak často překrývají. Přesto bude 

následovat pokus o kategorizaci, která primárně vychází z odborných muzikologických 

encyklopedií The Oxford Companion to Music
35

 a Groove Music Online
36

, hudebního serveru 

Last.fm
37

 a z vlastní percepce. Pozornost je přitom věnována pouze ţánrům současné hudby, 

jejichţ výskyt v playlistech obou stanic předpokládáme.  

5.2. Rozdělení hudebních ţánrů 

Alternative rock 

Ţánr s kořeny v tvorbě post-punkových skupin 80. a 90. let, kdy se objevila jeho významná 

odnoţ grunge. Je typický především pro britskou a americkou scénu, rockové základy jsou 

přitom rozvíjeny dalšími ţánry, jako jsou elektronická hudba, folk, reggae a další. Přes svůj 

status nezávislosti tento směr brzy získal pozornost mainstreamové scény a dnes je běţně ke 

slyšení na předních rozhlasových stanicích. 

Ambient 

Experimentální hudební forma, kterou v 70. letech definoval britský hudebník Brian Eno. Jde 

o atmosférický ţánr inspirovaný jazzem, new age či klasickou hudbou, vyuţívá primárně 

nehudební prvky (hluky, šumy, elektronické zvuky). Jeho ekvivalentem je tzv. 

environmentální hudba, dokreslující určitá prostředí (např. tzv. „výtahová hudba“). 

                                                 
33 VAN DER MERWE, Peter. Origins of the popular style: the antecedents of twentieth-century popular music, 1989.  
34 A Theory of Musical Genres: Two Applications. Philip Tagg [online]. [cit. 2012-11-19].  
35 SCHOLES, Percy Alfred a John Owen WARD. The Oxford companion to music, 1975. 

36 Groove Music Online [online]. 2012 [cit. 2012-11-20].  
37 Last.fm [online]. 2012 [cit. 2012-11-20].  
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Blues 

Ţánr, který se vyvinul v afro-americké komunitě v druhé polovině 19. století. Pojem původně 

označuje pocit melancholie či deprese, později pak styl pěveckého projevu, kterým právě tyto 

emoce bluesoví zpěváci vyjadřovali, nejčastěji za doprovodu akustické kytary. Po 2. světové 

válce se bluesová tradice rozdělila na klasickou akustickou a jazzovou, nejvíce hudebníků 

však blues začalo praktikovat na elektrické hudební nástroje. Základem blues je 

dvanáctitaktová stále se opakující smyčka a nevyhraněnost mezi durovým a mollovým 

charakterem skladby. Z toho ţánru vychází mnoho dalších hudebních stylů, od rock and rollu 

aţ po hip-hop. 

Country 

Americký hudební ţánr konce 18. století, vycházející z folkové hudby bělošské pracující 

třídy, který se stal oblíbeným komerčním ţánrem nahrávacích společností ve 20. letech 20. 

století. Většinu písní tvoří jednoduché melodie a tříakordový doprovod, typickými country 

nástroji jsou kytara, baskytara, housle, bicí a klávesy. Country se postupem času začalo kříţit 

s dalšími ţánry jako jsou blues, swing, gospel, rock and roll či mainstreamový pop. 

Dark Wave 

Ţánr s původem v 70. letech v Evropě, který rostl v souladu s popularitou ţánrů jako new 

wave nebo post-punk, hudebně z nich vycházel a od začátku byl typický introspektivní a 

temnou lyrikou. V 80. letech se přibyly do ţánru prvky elektroniky. Dark wave je i v dnešní 

době nejčastěji spojován se subkulturou gothic. 

Disco 

Převaţující ţánr populární hudby v pozdních 70. letech, který vznikl v amerických klubech 

afro-amerických, latinských a gay subkultur. S koncem 80. let ztratil tento ţánr na popularitě, 

vzešly z něj ale další taneční styly jako britská nová vlna, house music nebo techno. Disco je 

ţánrem prvoplánově určeným k tanci, základem je čtyřdobý rytmus a uţívání elektrické 

baskytary, smyčcových a dechových nástrojů, v pozadí jsou často i nástroje orchestrální. 

Z disca vychází současný ţánr taneční hudby nu-disco. 

Electronic music  

Skupina ţánrů, které zdůrazňují uţití elektronických instrumentů či technologie jako svůj 

centrální aspekt. Nejhranějším elektronickým ţánrem je v současnosti drum and bass, 

typický rychlým tempem bicích a hlubokými basovými linkami, které bývají doplněny o další 

vokální či instrumentální samply. Mezi další pak řadíme downtempo (podobný ambientu, ale 

důraz je kladen na bicí), techno (typický je poměrně rychlý repetitivní 4/4 rytmus a stále se 

opakující smyčky a zvuky), trance (opakující se melodika syntezátoru, důraz na vokální 
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části), broken beat (synkopický čtyřčtvrtinový rytmus se smyčkami bicích), house (neměnná 

akordová řada s minimálními obměnami během skladby) či dubstep (převaţující basové linky 

a bicí, sekané samply a občasné vokály). V rámci ţánru lze ještě zmínit chill-out (středně 

rychlé tempo, hudba neurčená primárně k tanci), IDM (neboli intelligent dance music, 

experimentální subţánr), dance  (specificky taneční elektronický subţánr) či electro swing 

(subţánr swingu s prvky elektronické hudby). 

Electropop 

Forma hudby, pro kterou je typické pouţití syntezátorů a má svůj základ v letech 1978 – 

1983. Důraz je kladen na robotický zvuk s minimálními aranţemi, od ostatních 

elektronických ţánrů se liší upřednostněním tzv. písničkářství před taneční rytmikou. 

V souzené době jde o jeden z nejoblíbenějších ţánrů amerických i evropských rozhlasových 

hitparád. 

Folk 

Název původně referuje k tradiční (etnické) hudbě, v současné hudbě je ale vnímán jako 

anglosaský hudební styl moderních zpěvných písní (počátek v 50., 60. letech), většinou 

v doprovodu akustické kytary. Důraz je kladen na textovou sloţku, která často reaguje na 

aktuální společenskou situaci anebo je inspirována osobními proţitky autora. Nejznámějším 

subţánrem je neo-folk (obdoba folku s experimentálními a industriálními prvky). 

Funk 

Ţánr vycházející z rythm & blues a soulu, počátek má v USA v 50. a 60. letech 20. století. 

Oproti soulu má jednodušší strukturu skladby, komplexnější rytmus a výraznou basovou 

linku, velký důraz je rovněţ kladen na taneční stránku hudby. Funkem se do značné míry 

inspirovaly další ţánry jako disco či hip-hop ve svých začátcích. 

Hard Rock 

Jde o hlasitý, agresivní subţánr rockové hudby, který své počátky nalézá v garage, blues 

rocku a psychedelickém rocku poloviny 60. let. Typické pro hard rock je „tvrdé“ uţití 

elektrické kytary, baskytary, bicích, často i piana a kláves. Největší popularitu měl ţánr v 70. 

letech, v 90. letech byl pak vystřídán komerčním úspěchem grunge a britpopu. Dalším 

agresivním ţánrem rockové hudby je pak metal (60. léta USA, vycházející z blues rocku a 

psychedelic rocku). 

Hip-hop 

Ţánr, který vychází z hip-hopové kultury společně s jejími dalšími stylistickými elementy 

jako jsou rap, DJing, sampling, scratching a beatboxing. Hip-hop vznikl v 70. letech v New 
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Yorku v komunitě Afroameričanů a jamajských Američanů s vlivy latino kultury. Typické 

jsou pro něj pomalé beaty a často agresivní mluvený projev (rap). 

Indie 

Indie bylo v 80. letech termínem spojovaným s hudebními kapelami, které nespadaly pod 

velká hudební vydavatelství. V současné době se jedná spíše o vymezení hudebního ţánru, 

který je charakteristický hutnými kytarovými akordy spíše neţ riffy, typickou hudební 

kompozicí (sloka, refrén, sloka, můstek, refrén atd.), ledabylým vokálním projevem a 

odlehčenými texty. Indie je často povaţováno za ţánr rozeznatelný pouze na základě 

poslechu, nikoli postupů při tvorbě hudby. 

Jazz  

Ţánr z počátku 20. století, kterému daly základ černošské komunity v New Orleans, ovlivněné 

africkými a evropskými hudebními tradicemi. Zároveň do sebe jazz zapracoval vlivy 

americké populární hudby 19. a 20. století. Termín původně ve West Coast slangu označoval 

„nejisté kořeny“ a jako odkaz k hudebnímu stylu byl poprvé pouţit při popisu hudby Chicaga 

v roce 1915. Jazz se postupně dělil na mnoho subţánrů jako New Orleans Dixieland, big band 

swing styl v 30. a 40. letech, afro-kubánské a brazilské fúze v 50. a 60. letech a dalších. I 

současných jazzových ţánrů najdeme desítky, například acid jazz, free jazz, contemporary 

jazz a další. 

Pop-rock 

Ţánr, který propojuje prvky popu a rocku. Původně stály tyto ţánry spíše v protikladu: rock 

byl povaţován za autentičtější a umělečtější styl, pop byl komerčnější a pomíjivější. Později 

se ale tímto termínem začala označovat komerčně úspěšná hudba s prvky rocku. Ţánr se 

vyznačuje zpěvem chytlavých melodií s kytarovým či pianovým doprovodem.  

Punk  

Punk se zrodil v polovině 70. let na obou stranách Atlantiku, v USA tento ţánr definovala 

hudební skupina Ramones, v Británii Sex Pistols. Zatímco v USA zůstal tento ţánr ještě po 

dlouhou dobu undergroundem, v Británii se rychle stal celonárodním fenoménem. 

Charakteristické jsou pro tento ţánr tři akordy elektrických kytar, jednoduchá melodie a texty 

revoltující proti stávajícímu společenskému systému. Nejznámějším subţánrem je neo-punk 

(inkorporuje do hudby prvky heavy metalu 90. let).  

Reggae 

Hudební styl, který se vyvinul na Jamajce v 60. letech a vycházel ze ţánrů ska a rocksteady. 

Reggae je často spojováno s náboţenským hnutím rastafari. Ţánr je zaloţen na pomalém 
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tempu, důrazu na třetí dobu a na uţití synkopických basových linek. Texty jsou většinou 

náboţensky či politicky orientované. Z reggae vychází také velmi pomalý a temný styl dub, 

typický překombinovanými bubny a výraznou basovou linkou. 

Rhytm and Blues 

Tento mnohoznačný termín byl poprvé uţit v roce 1948 v USA pro potřeby hudebního 

marketingu, původně byl vnímán jako ţánr zastřešující všechny druhy černošské hudby 

s výjimkou klasické a náboţenské hudby. Popularita ţánru vzrůstala v 80. a 90. letech, kdy 

jeho prvky do své tvorby inkorporovaly hvězdy mainstreamu jako Michael Jackson či 

Whitney Huston. Od roku 2000 se tento ţánr drţí na předních příčkách rádiových hitparád. 

Soul 

Termín spojený původně s černými gospelovými skupinami 40. a 50. let v USA. V pozdních 

50. letech byl jazz ovlivněný gospelovým stylem znám jako „soul jazz“ a v roce 1969 

nahradil soul termín rhytm and blues jako ţánr zastřešující všechny druhy černošské hudby. 

Ţánr často vyuţívá improvizace a zpěvných melodií doprovodných nástrojů. Důleţitý je také 

chytlavý houpavý rytmus, zdůrazněný tleskáním. Časté je volání a odezva mezi sólistou a 

pěveckým sborem.  

Trip Hop 

Ţánr klubové taneční hudby, který vychází z hip-hopu, ale má pomalejší tempo a kolébavé 

čtyřčtvrteční rytmy. Ovlivněn je také elektronikou, jazzem a technem. I kdyţ se trip hop 

většinou povaţuje za ţánr elektronické hudby, má více organický zvuk a zřídkakdy klade 

důraz na elektronické instrumenty. Typická je absence uţití kytar, hlavními instrumenty jsou 

bicí a vokály. Trip hop se nedá povaţovat za pop music, neboť většina z jeho představitelů 

nikdy nedosáhla dostatečné popularity. 

World Music  

Termín world music byl poprvé uţit v 60. letech etnomuzikology, kteří tak definovali 

jakoukoli komerčně dostupnou hudbu, která neměla původ na Západě, stejně jako hudbu 

etnických západních minorit. World music (neboli ethno music) lze definovat jako ţánr 

infiltrující hudební prvky etnických skupin z celého světa. 
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6. Postavení rozhlasových stanic Radia 1 a Radia Wave v českém éteru 

6.1. Radio 1 

6.1.1. Charakteristika stanice 

Radio 1 je soukromou rozhlasovou stanicí, která spolu s dalšími jedenácti českými stanicemi 

spadá pod irskou mediální společnost Communicorp
38

. Současným drţitelem vysílací licence 

Radia 1 je Agentura TRS spol. s.r.o. Licence platí na období od 1.1. 2002 do 31.12. 2015
39

 a 

je platná pouze pro Prahu a Středočeský kraj. Základní charakteristika programu Radia 1 je 

podle této licence „hudební stanice s orientací na menšinové ţánry“. Jak je dále v licenci 

uvedeno, „jednotlivé pořady ve vysílání pokrývají široké spektrum hudebních stylů s hlavním 

zaměřením na moderní rockovou a taneční hudbu české a zahraniční produkce. Vedle těchto 

ţánrů se Radio 1 věnuje i menšinovým ţánrům – k výše zmíněným i jazzu, hard rocku a 

metalu, hip hopu, filmové hudbě, etnické a world music, reggae.“
40

 

Sama stanice podle svých slov „mapuje velké spektrum hudby, kterou posluchači 

nemohou slyšet na ţádném jiném rádiu.“ Klade důraz na ţivý kontakt s posluchači, stálý 

kulturní přehled o akcích v Praze i okolí a okamţité zařazování nových nahrávek s akcentem 

na domácí tvorbu mladých interpretů, kteří „nabízejí neotřelé hudební postupy“. Dále se 

stanice významně podílí na propagaci různých kulturních akcí – filmových či divadelních 

představení, koncertů menšinových ţánrů i akcí sportovních.
41

 

Radio 1 je dostupné pouze přes analogové vysílání. Současnou ředitelkou stanice je 

Lenka Wienerová, programovým ředitelem je Petr Urban.
42

 

6.1.2. Stručná historie vysílání  

Vznik stanice byl spojen s fenoménem tzv. pirátského vysílání. Zatímco před listopadem 1989 

vlastnil rozhlas a televizi výhradně stát, po tzv. sametové revoluci vznikl prostor pro vznik 

duálního systému vysílání, ve které vedle rozhlasu veřejné sluţby existují i soukromá 

(především komerční) rádia.
43

 Vznik nových zákonů, díky kterým by mohly být udělovány 

nové licence, se však i přes velký počet zájemců oddaloval
44

 a tak jsou počátky praţského 

Rádia Stalin (dnešní Radio 1) spojené s nelegálním vysíláním. Rádio sice získalo povolení 

k provozování lokální rozhlasové stanice, bylo však omezeno na dobu od 19. do 22. října 

                                                 
38 CZECH REPUBLIC. Communicorp [online]. [cit. 2012-11-14].  
39 Radio 1. RadioTV [online]. [cit. 2012-11-14]. 
40 Rozhodnutí o udělení licence. In: http://www.rrtv.cz/cz/files/lic/4977.pdf. 2001. 

41 O Radiu 1. Radio 1 [online]. [cit. 2012-11-14]. 
42 Kontakty. Radio 1 [online]. [cit. 2012-11-15].  
43 MORAVEC, Václav. Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání 127. Týdeník Rozhlas. 2005, s. 03. 

44 v současné době ale jiţ bylo zahájeno vysílání zahraničních stanic BBC, Europe 2, Rádio Svobodná Evropa a RFI 
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1990, kdy se v prostorách pod bývalým Stalinovým pomníkem v Praze na Letné uskutečnila 

výstava Totalitní zóna.
45

 Stanice ale pokračovala i po uplynutí lhůty a po následných 

komplikacích se státními úředníky skončilo její vysílání. Rádio později krátce nelegálně 

vysílalo pod názvem Radio Ultra. 

Legalizováno bylo aţ 25. března 1991, kdy se přejmenovalo na Radio 1 a začalo vysílat 

na frekvenci 91,9 FM. V roce 1996 Radio 1 koupila americká společnost Metromedia, která 

na Radiu 1 zavedla systém tzv. playlistů, díky odporu moderátorů i posluchačů od nich však 

stanice po týdnu opět ustoupila. V letech 1996 aţ 2007 pak Radio 1 zaţilo svou nejslavnější 

éru, kdy vysílalo z Londýnské ulice v Praze a studio slouţilo za místo potkávání široké 

komunity přátel.
46

 Během této etapy, konkrétně v roce 2004, přešlo rádio pod irskou síť 

Communicorp.
47

 

6.1.3. Radio 1 a posluchači 

Ačkoli Radio 1 nedisponuje oficiálním vymezením cílové skupiny svých posluchačů, jeho 

moderátor Alexandr Michailidis a bývalý ředitel David Štěrbáček vymezili své publikum 

v rozhovoru pro server Kulturní pecka především jako otevřené novým trendům. „Většina 

základny s námi zůstává a stárne, ale hledáním a sledováním nové hudby si neustále 

natahujeme i nové… Posluchačská obec Radia 1 je tvořena kombinací nesourodých kast se 

společným zájmem o alternativní věci a hledání jiných cest.“
48

 Podrobněji pak cílové 

posluchače popisuje programový ředitel stanice Petr Urban: „Vzhledem k širokému spektru 

ţánrů, které hrajeme, je široká i naše cílová skupina. Hlavní cílová skupina je mezi dvaceti a 

devětatřiceti lety, ale poslouchají nás i mladší i starší posluchači. Těch starších je moţná ještě 

víc, zejména kolem čtyřiceti a padesáti lety. Velmi mladí lidé kolem patnácti aţ dvaceti let 

nás ještě příliš neposlouchají, asi víte jak to je, tito lidé obecně moc rádio neposlouchají a 

spíše mají vlastní empétrojky. Jinak nás poslouchá o něco víc muţů neţ ţen. 

Nejcharakterističtější vlastností našich posluchačů pak je to, ţe jsou otevření, většinou 

vysokoškoláci nebo lidé na vyšších pozicích, hodně často pak také lidé z médií – ať uţ grafici, 

nebo produkční a podobně.“
49

 

Co se poslechovosti týče, Radio 1 je podle posledních výzkumů 13. nejposlouchanější 

rozhlasovou stanicí v Praze. Průměrná denní poslechovost za období 1. 1. 2012 – 30.6. 2012 

byla 21 000 posluchačů za den, odhad podílu na trhu byl přitom 1,9 %.
50

 

                                                 
45 MORAVEC, Václav. Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání 127. Týdeník Rozhlas. 2005, s. 03. 
46 ŠAFRÁNEK, Šimon. A ta koza, ta poslouchá jenom Radio 1. Instinkt. 2010, s. 56. 

47 Tamtéţ 
48 Stalin. Ultra. Radio 1. Vysíláme. Kulturní pecka [online]. 2011 [cit. 2012-11-15].  
49 Viz Příloha č. 3, Rozhovor s programovým ředitelem Radia 1 Petrem Urbanem 
50 RADIO PROJEKT 2012. In: Median [online]. 2012 [cit. 2012-11-15].  
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6.1.4. Radio 1 a moderátoři 

V českém rozhlasovém éteru je Radio 1 specifické především absenci playlistů. „Je na 

kaţdém moderátorovi, co si ve své směně bude hrát. Máme jistá nepsaná pravidla: Musí 

zahrát alespoň jednu novinku v hodině a určitý počet písní z naší hitparády. Dále má 

povinnost zahrát dva songy z české či slovenské produkce za hodinu. To se ale týká jen 

denního vysílání přes pracovní týden, o víkendu a v noci si DJové mohou hrát, co chtějí,“ 

vysvětluje Petr Urban.
51

  

Důleţitou charakteristikou moderátorských vstupů je taky nekonformní projev 

moderátorů, které sama stanice proklamuje a kterému se mimo jiné ve své práci věnovala i 

Eliška Míkovcová
52

. Moderátoři se často odchylují od spisovné češtiny hned na několika 

rovinách. Ve fonetické rovině dochází v projevu často ke zkracování délky samohlásek 

(například musim) nebo naopak k prodluţování samohlásek koncových. Frekventované je také 

zjednodušování výslovnosti (například dyž namísto když) a záměna –ý za –ej (například 

„druhej den“). Mezi další nejčastější jevy patří rovněţ protetické v- u slov začínajících na o- 

(např. von namísto on). V morfémové rovině se moderátoři většinou snaţí o spisovný projev, 

ale později začnou uţívat nespisovné koncovky (například „cover verze od Suchýho a Šlitra“). 

V syntaktické rovině projevy moderátorů často provází bezespojkové řazení vět a neúměrně 

dlouhé vsuvky, po kterých následuje vyšinutí z větných vazeb. Tento rys lze přičítat 

především spontánnosti projevů, které moderátoři stanice většinou nemívají dopředu 

připravené. „Ve slovní zásobě najdeme velké mnoţství přejatých anglických slov a odborné 

terminologie. Moderace je však většinou příjemná a spontánnost projevu jí přidává na 

přirozenosti,
 53

“ uzavírá Míkovcová. 

6.2. Radio Wave 

6.2.1. Charakteristika stanice 

Radio Wave je digitální stanice veřejnoprávního Českého rozhlasu, tudíţ nedisponuje 

přidělenou licencí. Jak uvádí tvůrci programu stanice, Radio Wave je stanicí především pro 

mladě smýšlející populaci. „Zajímáme se o aktuální kulturní i společenské dění a nabízíme 

vám podněty pro cestu vedoucí od stereotypu středního proudu. Oslovujeme vás hudbou 

napříč nemainstreamovými ţánry a sdílíme s vámi zájem o aktuální hudební dění. Kromě 

pečlivě sestavovaného playlistu doplňují hudební tvář Radia Wave ţánrové pořady, jejichţ 

autoři se na hudební scéně sami aktivně pohybují. Naším cílem je představovat stále novou 

                                                 
51 Viz příloha č. 3,  Rozhovor s programovým ředitelem Radia 1 Petrem Urbanem 
52 MÍKOVCOVÁ, Eliška. Specifika vysílání pro posluchače Radia 1. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v 

Praze. 
53 Tatméţ, s. 29. 
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hudbu v širokém spektru. Při jejím výběru se řídíme sluchem a srdcem namísto přehledu 

prodejů alb,“
54

 uvádí stanice na vlastních stránkách. 

Signál vysílání Radia Wave je šířen na internetu, digitálně a v kabelových televizích. 

Šéfredaktorem stanice je Tomáš Turek, programovým ředitelem je Richard Medek.
55

 

6.2.2. Stručná historie vysílání  

Plány Českého rozhlasu na vybudování stanice pro mladé posluchače existovaly uţ v letech 

šedesátých. Pokus o provozování takové stanice proběhl v roce 1988, kdy Československý 

rozhlas sdruţil vysílání bratislavského Rádia Elán a praţské stanice Mikrofory do stanice pro 

mladé s názvem Radio EM. Stanice však zanikla uţ na konci roku 1990.
56

 Podobné plány 

přišly v letech devadesátých, nakonec se ale projekt do fáze příprav dostal aţ v roce 2005 a 

13. ledna 2006 konečně odstartoval čtvrtý okruh Českého rozhlasu, Radio Wave.
57

 Stanice 

vysílala pro Prahu a střední Čechy z výkonného vysílače na Cukráku a dosahovala do velmi 

vzdálených míst: na frekvenci 100,7 FM pokrývala celé střední, částečně pak jiţní, východní, 

západní i severní Čechy. Tehdejší šéfredaktor stanice Ladislav Kylar konstatoval, ţe Radio 

Wave „jiţ nyní nabízí alternativu ke stávajícímu komerčnímu éteru, která tady byla uţ hezky 

dlouho zapotřebí.“
58

 

Po dvou letech existence řešilo Radio Wave první závaţný problém. Část Rady Českého 

rozhlasu začala poţadovat vypnutí analogového vysílání stanice, které bylo podle ní v rozporu 

se zákonem. Radio Wave totiţ vysílalo na lukrativní frekvenci, která byla původně určena pro 

okruh Český rozhlas Region ve středních Čechách. „Aby se předešlo problémům, byl okruh 

ČRo 4 Radio Wave zřízený jako regionální studio pro střední Čechy. Do jiných regionů se tak 

logicky nemohl dostat a posluchači ve zbytku republiky ho mohli přijímat jen přes digitální 

vysílání DVB-T v regionech, kde je dostupné, a celoplošně přes internet nebo satelit.“
59

 Rada 

Českého rozhlasu nakonec uloţila generálnímu řediteli Václavu Kasíkovi povinnost Radio 

Wave stáhnout z FM pásma do konce srpna. V září 2008 došlo k dalšímu sporu mezi stanicí a 

Radou ČRo, která Radio Wave obvinila z propagace fašismu poté, co v jeho pořadu Friday 

Ripple zazněla skladba Swastika Eyes od skupiny Primal Scream. Nakonec ale Rada k tomuto 

bodu ţádné stanovisko nepřijala.
60

 

I pouze v digitálním prostoru se ale nakonec Radio Wave zařadilo mezi nejúspěšnější 

rozhlasové stanice svého druhu. V dubnu 2012 stanice odstartovala v oţiveném programovém 

                                                 
54 O stanici. Radio Wave [online]. [cit. 2012-11-15].  

55 Osoby. Radio Wave [online]. [cit. 2012-11-15].  
56 Rozhlas ČSSR - šedesátá léta. Radiohistorie [online]. [cit. 2012-12-01].  
57 Wave, vlna s nejistou budoucností. Radio TV [online]. 2010 [cit. 2012-11-17].  
58 Tisková zpráva: Český rozhlas 4 - Radio Wave úspěšně spustil vysílání. Česká média [online]. 2006 [cit. 2012-11-17].  
59 ČRo 4 Radio Wave skončí na FM, bylo moţné jej zachránit?. Radio TV [online]. 2008 [cit. 2012-11-17].  
60 Rada je přesvědčená, ţe ČRo 4 propaguje fašismus. Radio TV [online]. 2008 [cit. 2012-11-17].  
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schématu. Nově jmenovaným hudebním dramaturgem se stal Aleš Stuchlý, který jako novou 

podstatu playlistu stanice označil větší ţánrovou pestrost a výraznější reflexi trendů ze 

zahraničí. „Rád bych při selekci poloţil větší důraz například na elektronickou hudbu, která 

v současnosti zaţívá zlatý věk,“ uzavřel Stuchlý plány se stanicí.
61

 

6.2.3. Radio Wave a posluchači 

Cílovou skupinou posluchačů samotná stanice specifikuje takto: „Jsme… speciální stanice 

určená především aktivním mladým lidem, kteří se zajímají o aktuální dění jak u nás, tak i ve 

světě. Zaměřujeme se na posluchače, kteří hledají něco nekomerčního a netradičního, zajímají 

se o muziku, její jednotlivé ţánry a její nové trendy.“ Dále Radio Wave uvádí, ţe cílí hlavně 

na mladé publikum od 15 do 30 let, především na muţe.
62

 

Průměrná denní poslechovost Radia Wave za období 1. 1. 2012 – 30.6. 2012 činila 6 000 

posluchačů za den. V rámci celoplošných stanic v ČR se tak stala 11. nejposlouchanějším 

rádiem.
63

 

6.2.4. Radio Wave a moderátoři 

Radio Wave se snaţí zaujmout mladé lidi se zálibou v objevování nových obzorů 

v hudbě, kultuře a společenských tématech. Podobně by se dali charakterizovat jeho 

moderátoři, kteří většinou nejsou starší 30 let. Ti hrají během dne skladby z předem 

nastavených playlistů, jak ale objasňuje Tomáš Turek, tyto playlisty nejsou sestavovány 

mechanicky, jako je tomu u většiny komerčních stanic: „Playlist je pečlivě sestavován 

dramaturgy, píseň po písni v citlivém vztahu k tématům, o kterých v danou chvíli mluvíme.“
64

 

Přínosná nyní bude opět krátká charakteristika mluveného projevu moderátorů stanice, 

která se od Radia 1 v mnohých ohledech liší. Moderátoři Radia Wave jakoţto veřejnoprávní 

stanice mají povinnost řídit se Kodexem Českého rozhlasu a vyjadřovat se tak zásadně 

spisovným jazykem. Jejich vyjadřováním se ve své práci zabýval také Zdeněk Lichnovský
65

, 

který upozorňuje na strojenost projevu, ke které poţadavky na moderátory často vedou. 

Pokud se odchylky od spisovné češtiny vyskytnou, týkají se především syntaktické roviny: 

vyšinutí z větné vazby, pouţívání příliš dlouhých vět a jejich bezespojkové navazování. Místy 

jsou podle Lichnovského pouţívány aţ archaické výrazy, na projevu je také často znát, ţe je 

čtený. Celkově je ale Radio Wave stanicí s malým mnoţstvím prohřešků na všech jazykových 

                                                 
61 Tisková zpráva: Nová vlna Radia Wave. Radio TV [online]. 2012 [cit. 2012-11-17].  
62 Reklama a sponzoring. Radio Wave [online]. [cit. 2012-11-17].  

63
 RADIO PROJEKT 2012. In: Median [online]. 2012 [cit. 2012-11-15].  
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 Viz příloha č. 4, Rozhovor s šéfredaktorem Radia Wave Tomášem Turkem 

65 LICHNOVSKÝ, Zdeněk. Specifika rozhlasového vysílání pro posluchače Radia Wave. Praha, 2011. Bakalářská práce. 
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rovinách, ať uţ fonetické, morfologické, lexikální nebo syntaktické a to právě vzhledem 

k normativním poţadavkům na kvalitu jazykového projevu.  

6.3. Spor mezi Radiem 1 a Radiem Wave 

Jiţ od svého samého vzniku bylo Radio Wave srovnáváno právě s Radiem 1, především kvůli 

podobné hudební dramaturgii. Na úvodní tiskové konferenci k uvedení Radia Wave ale jeho 

dramaturgyně Markéta Pešková prohlásila: „Nevykrádáme Radio 1. To vzniklo z čistého 

nadšení, ale je to v podstatě nekompatibilní ţánr. My nebudeme parta nadšenců, co dělá rádio, 

ale profesionálně dělaná veřejnoprávní stanice.“ V reakci na tento výrok upozornil tehdejší 

ředitel Radia 1 Alexandr Michailidis na výrazné shody formátu Radia Wave s jeho stanicí, 

například na okopírovaný název pořadu Stage, který nabízel ţivé přenosy koncertů. Upozornil 

také na to, ţe dotovaná stanice Českého rozhlasu by se měla soustředit především na regiony 

mimo Prahu, kde posluchači ţádnou alternativu k mainstreamovým stanicím nemají.
66

 

Později se situace mezi pracovníky obou stanic uklidnila. Alexandr Michailidis dokonce 

Radiu Wave vyjádřil podporu v kauze písně Swastika Eyes a kritizoval v těchto souvislostech 

ředitele Českého rozhlasu Richarda Medka, kdyţ ho vyzval, aby se kvůli obvinění propagace 

z fašismu „omluvil všem těm, kteří jsou součástí alternativní kultury“ a zváţil rezignaci.
67

 

  

                                                 
66 POTUČEK, Jan. My jsme ti profíci. Reflex. 2006, s. 17. 
67 AUST, Ondřej. Český rozhlas se hádá o Radio Wave. Český rozhlas se hádá o Radio Wave. 2008, č. 248. 
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Empirická část 

1. Východiska pro výzkum  

1.1. Alternativní rozhlasový formát 

Oxfordský slovník
68

 definuje přídavné jméno „alternativní“ jakoţto „přístupný jako jiná 

moţnost volby“. Definuje ho však i jako „vztahující se k aktivitám, které se odchylují či 

vyzývají tradiční normy“.  

Konkrétněji pak o alternativě pojednávají autoři o alternativních médiích. Kate Coyer a 

další spoluautoři publikace The Alternative Media Handbook
69

 mluví o souboru médií, která 

se snaţí provozovat média cestou, která se liší od té dominantní a všeobecně předpokládané. 

Charakteristickými rysy alternativních médií jsou pak například radikální obsah, vyuţití 

inovací nových dostupných technologií či transformace komunikačních procesů. Hlavní rolí 

alternativních médií je tedy nabízet obsah, který se liší od obsahu médií dominantních. 

Dva obecné rozhlasové formáty, které jiţ byly v práci zmíněny a které lze nazvat jako 

alternativní, jsou Euro Adult Contemporary (Euro AC) a Urban Contemporary. Oba dva 

formáty definují autoři jako alternativně laděné, i kdyţ charakter Euro AC se více blíţí 

mainstreamové produkci a je cílen i na starší skupiny posluchačů. Urban Contemporary je pak 

specifický širokým záběrem svého playlistu a mladší posluchačskou základnou. Oba dva 

formáty nicméně kladou důraz na zastoupení interpretů nejen z Velké Británie a USA, ale i 

z dalších evropských zemí. Na serveru Radiostationworld
70

 je dále uvedeno, ţe formát Urban 

Contemporary široce reflektuje afro-americkou produkci jako rap, hip-hop, house, soul a nové 

interprety. Formát je obecně zaměřen na mladší publikum. 

1.2. Radio 1 a Radio Wave jako alternativní rozhlasové stanice
71

 

Podle programového ředitele Radia 1 Petra Urbana nabízí Radio 1 alternativu především 

v oblasti hudební produkce, jelikoţ stanice nabízí posluchačům okrajové ţánry, které jinde 

v českém éteru nejsou dostupné. Radio Wave je podle šéfredaktora Tomáše Turka především 

názorové – nabízí velké mnoţství recenzí a dalších publicistických ţánrů, stejně tak se snaţí 

pro své posluchače objevovat nové hudební interprety. 

Co se týče stáří odehraných skladeb, stálí posluchači Radia 1 projevili v posledních letech 

zájem slyšet ve vysílání čerstvé hudební novinky a stanice jim v tomto směru vychází čím dál 
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 Definition of alternative. Oxford Dictionaries [online]. 2012 [cit. 2012-12-02].  
69 COYER, Kate, Tony DOWMUNT a Alan FOUNTAIN. The Alternative Media Handbook. New York: Routledge, 2007.  
70 Urban music formats. Radio Station World [online]. [cit. 2012-12-03].  
71 Podkapitola vychází z rozhovorů s Petrem Urbanem a Tomášem Turkem, viz Příloha č. 3 a Příloha č. 4 
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více vstříc. Stejně tak Turek zmiňuje důraz Radia Wave na nové hudební trendy a povaţuje 

ho za nejaktuálnější rozhlasovou stanici v České republice. 

Zásadní rozdíl ve vysílání Radia 1 a Radia Wave však spočívá v dramaturgii hudební 

produkce. Zatímco Radio Wave vysílá skladby podle předem připravených playlistů, na Radiu 

1 rozhodují o vysílané hudební produkci samotní moderátoři.  

1.3. Programová skladba stanic Radio 1 a Radio Wave 

Programová skladba je důleţitou charakteristikou rozhlasové stanice, předurčující typ jejího 

formátu. Následovat proto bude stručný výčet pásem, která tvoří vysílání stanic Radio 1 i 

Radio Wave. 

1.3.1. Hudební pásma moderátorů 

Programové schéma obou stanic vychází z velké míry z denního i nočního proudu hudby, 

kterou divákům představují moderátoři. Tento obsah je tedy tvořen proudem hudebních 

skladeb, prokládaných moderátorskými vstupy, které produkci přibliţují. V těchto pásmech se 

rovněţ objevují publicistické ţánry jako recenze či ţivé rozhovory. Názvy pásem jsou pak 

v případě Radia 1 samotná jména či pseudonymy moderátorů, Radio Wave má pak jednak 

ranní pásmo (Music Check) a noční pásmo (Night Air) bez moderátora, jednak ţivá denní 

moderátorská pásma On Air. 

1.3.2. Hudební pořady 

Další součástí vysílání obou stanic jsou hudebně laděné pořady, které se buď soustředí na 

specifické hudební ţánry a jejich interprety, anebo posluchačům představují novinky na 

hudební scéně jako takové. Nechybí ani záznamy hudebních akcí, hitparády nebo pořady 

představující amatérské hudební interprety. 

RADIO 1 

Ţánrově vyhraněné pořady 

Tabulka č. 1: Ţánrově vyhraněné pořady Radia 1 

Název Ţánr 

13 syrových nu-jazz 

Acidelika techno 

Bass trap dubstep 

Blue Train jazz z 50., 60., 70. a 90. let 

Breakbeat Conference breakbeat 

Bruk Out! reggae, dancehall  

Electronic Tuesday elektronická hudba 

Estereo downtempo, nu-jazz, groove 
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Hard Music hard-rock, hardcore, heavy metal… 

High Fidelity elektronická hudba 

Jazz a fusion hodinka jazz 

Meaningless Leaning Mess ambient, world music 

Novinky na alternativní scéně elektronická hudba 

Reggae klub reggae, ska, dancehall 

Seance elektronická hudba 

Shadowbox drum and bass 

Soundbomb hip-hop 

Staré poledne rock, blues 

Swing imperium swing, jazz, tango 

Vibrator post-punk 

Všechny hudby světa world music 

 

Další hudební pořady 

Tabulka č. 2: Další hudební pořady Radia 1 

Název Náplň pořadu 

Audience Diskuzní pořad, do kterého si moderátoři zvou 

zahraniční i domácí producenty, DJe a kapely 

všech ţánrů. 

CD Nonstop Celé CD nepřerušované moderátorem ani 

reklamou. 

Fluffy Clouds Proud hudby neomezený specifickým ţánrem, 

posluchači mohou sami volit skladbu písní 

pomocí elektronického jukeboxu. 

Hitparáda Radia 1 Hitparáda aktuálních skladeb ze zahraničí 

Hudba za dobrou práci Proud hudby neomezený specifickým ţánrem, 

přednost mají skladby staršího data. 

In the Bed Pořad zaměřený na současnou situaci 

experimentální hudební scény, ţánrově 

neomezený. 

Incubátor Pořad o nové české hudební scéně, který 

posluchačům představuje nové singly, ale i 

dema začínajících interpretů a rozhovory 

s nimi. 

Intro Profil nového interpreta, labelu nebo 

kompilace, bez ţánrového vyhranění. 

Radio 1 On Stage Záznam koncertu, který Radio 1 v minulosti 

nahrálo anebo k němu má autorská práva. 
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RADIO WAVE 

Ţánrově vyhraněné pořady 

Tabulka č. 3: Ţánrově vyhraněné pořady Radia Wave 

Název Ţánr 

Beatcase broken beat, hip-hop,funk 

Dark Wave dark wave 

Drop Out ţánry black music (blues, soul, rhytm blues…) 

Dubový high dub, dancehall, reggae, dubstep 

Evil Heat elektronická hudba 

Friday Ripple world music 

Grundfunk funk 

Kruton hip-hop 

Out of Step punk 

Rudeboy Audio ska, reggae 

Scanner elektronická hudba 

Špína rock, hard rock, heavy metal 

Turban elektronická hudba 

 

Další hudební pořady 

Tabulka č. 4: Další hudební pořady Radia Wave 

Název Náplň pořadu 

Deska týdne Představení nově vzniklých alb domácích i 

zahraničních interpretů, recenze, pohledy 

odborníků. 

Factory Radia Wave Představení hudebních novinek, které jsou 

posléze nasazovány do playlistů Radia Wave, 

objevování nových alternativních hudebníků. 

Holinky Pořad, ve kterém moderátoři kriticky rozebírají 

skladby z předních domácích i zahraničních 

hitparád. 

Lament Rozbor textů hudebních skladeb, pozadí jejich 

vzniku a jejich zdrojů, zasazování do širšího 

kontextu hudební produkce. 

Meotar Ţánrově nevyhraněný pořad, který se věnuje 

všem podobám experimentální / 

transcendentální hudby. 

Natural Bridge Pořad představující přirozené vazby mezi 

různými ţánry. 

Stage Záznam koncertu světové nebo domácí hvězdy. 

Startér Prostor věnovaný amatérským hudebníkům a 

kapelám. Zájemci o uvedení své tvorby mohou 

rádiu poslat vlastní nahrávky. 
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1.3.3. Publicistické pořady 

Kromě hudebních pořadů vysílají obě stanice pořady, které se věnují dalším oblastem kultury, 

ţivotnímu stylu, sportu a dalším. V těchto pořadech se objevují publicistické ţánry jako 

komentář, rozhovor, recenze, reportáţ, portrét osobnosti a další. Následuje opět jejich výčet: 

RADIO 1 

Tabulka č. 5: Publicistické pořady Radia 1 

Čtení se strýčkem Míšou Pořad o literatuře, starých i nových autorech a 

jejich kniţních novinkách 

Ešus Pořad o cestování, kultuře a gastronomii cizích 

zemí. 

Film o páté Pořad o současné filmové produkci, součástí 

jsou i rozhovory s filmovými tvůrci. 

Kulturní servis Rychlý přehled aktuálního dění v praţských 

kinech, galeriích, divadlech. Pozvánky na 

nadcházející hudební koncerty a festivaly. 

La Degustacion de Design  Pořad o designu, architektuře a módě. Nabízí 

reportáţe a rozhovory s mladými umělci. 

Odváţné palce Beseda s kritiky o nadcházejících filmových 

premiérách v českých kinech. 

Půlnoční dharma Pořad o učení buddhismu a metidaci jako 

takové. 

Zátiší Diskuzní pořad s osobnostmi ze světa kultury. 

 

RADIO WAVE 

Tabulka č. 6: Publicistické pořady Radia Wave 

Bourání Pořad o architektuře, architektech a aktuálních 

trendech z této oblasti. 

Casablanca Pořad o cestování, exotice, poznávání, 

outdoorových sportech a dobrodruţství. 

Crossings Projekt Radia Wave ve spolupráci s Fórem 

migrantů Člověka v tísni, cyklus o fenoménu 

migrace. 

Čelisti Pořad o aktuálních událostech ze světa filmu, 

beseda o hlavní filmové události týdne. 

Děrné štítky Novinky ze světa mobilů, počítačů, tabletů, 

gadgetů a internetu. 

Diagnóza F Pořad z oblasti psychologie a psychiatrie 

včetně rozhovorů s hosty. 

Generace na rozcestí Projekt Radia Wave ve spolupráci s ČRo 1 – 

Radioţurnálem. Zahraniční zpravodajové obou 

stanic se zabývají problémy mladých lidí u nás 

i v zahraničí. 

Hergot! Pořad o náboţenství a jeho propojení 
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s aktuálními společenskými tématy 

Kvér Pořad o subkultuře queer (sexuální menšiny) 

Liberatura Pořad o literatuře včetně recenzí a portrétů 

osobností. 

Meruna Sportovní pořad věnovaný aktualitám ze světa 

fotbalu. 

Modeschau Pořad o designu a módě. Nabízí reportáţe a 

rozhovory s mladými umělci. 

Prolomit vlny Publicistický pořad, který reflektuje 

nejrůznější aktuální události a fenomény. 

Rentgen Pořad o kultuře, politice, ekonomice, 

mezinárodních vztazích, historii a sociální 

oblasti. 

S mikrofonem na točenou Pořad se reportáţemi z nejrůznějších akcí a 

zajímavých míst v České republice. 

Sports Take Informace z různých koutů sportovního světa. 

Pořad reflektuje méně znám sporty a nabízí 

názory sportovců, trenérů, organizátorů i 

novinářů. 

Tyjátr Pořad věnovaný divadlu. Moderátoři 

představují novinky ze zákulisí divadel, 

pozvánky na aktuální premiéry a další 

informace o hudební scéně. 

Universum Přináší informace z vysokých škol, sleduje 

studentské akticity a představuje výjimečné 

studentské práce. Rozhovory a komentáře 

z prostředí vyšších a vysokých škol. 

Ve vlastní šťávě Pořad sledující trendy v současné gastronomii. 

Východiska Krátká rubrika mapující slovenskou kulturní 

scénu. 

Za vodou Publicistický pořad zaloţený na rozhovorech 

s inspirativními lidmi, kteří ve svém ţivotě 

dosáhli velkých úspěchů. 

 

 

2. Metodologie výzkumu 

Pro výzkum obsahu vysílaného rozhlasovými stanicemi Radio 1 a Radio Wave byla 

v empirické části této práce zvolena kvantitativní obsahová analýza.  

Zatímco kvalitativní výzkum se snaţí odhalit především samotnou existenci a faktory 

skutečností neznámých
72

, kvantitativní výzkum je zaměřen na měření souvislostí 

jednoduchých a jednoznačných jevů, které jsou jiţ do jisté míry poznané. Lze jím tak v 

relativně krátkém časovém období získat omezený rozsah informací o velkém mnoţství 

zkoumaného obsahu.  

                                                 
72 SURYNEK, Alois. Základy sociologického výzkumu, 2001, s. 26 – 27. 
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Jak uvádí Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská
73

, kaţdé médium věnuje svůj prostor 

tématům podle vlastního výběru z velkého mnoţství moţností. Soustavu těchto témat (v 

našem případě hudebních a rozhlasových ţánrů) nazývají autoři tematickou agendou: 

„Zkoumání tematické agendy patří k tradičnímu námětu výzkumu mediálních obsahů. 

Objevuje se buď samostatně za účelem prozkoumat obsah určitého média, případně srovnávat 

média mezi sebou a odhalovat odlišnosti.“ Další moţnou aplikací výzkumu je pak 

„posouzení, do jaké míry média naplňují určitá normativní očekávání společnosti.“
 74

 Výzkum 

této práce se bude snaţit právě o tyto cíle: zkoumat obsahy rozhlasových stanic, provést jejich 

srovnání a zároveň z obou příkladů vyvodit obecné charakteristiky alternativního 

rozhlasového formátu pro posluchače mladších věkových kategorií. 

Tradičním nástrojem pro zkoumání mediálních obsahů je pak kvantitativní obsahová 

analýza. Jedná se o jednu z nejrychleji se vyvíjejících technik v kvantitativním výzkumu a 

spolu s Kimberly Neuendorfovou ji můţeme definovat jako „systematickou a objektivní 

kvantitativní analýzu typických rysů obsahu.“
75

 Obsahová analýza je přenositelná a poskytuje 

objektivní výsledky, které nejsou závislé na výzkumníkovi a dají se prezentovat přehledně 

v tabulkách a grafech. „Charakteristickým rysem kvantitativní obsahové analýzy je vysoká 

míra strukturovanosti, a s tím spojený vysoký stupeň ověřitelnosti.“
76

 

Struktura výzkumu, která je níţe prezentována, vychází primárně z definice několika 

základních kroků obsahové analýzy autorů Trampoty a Vojtěchovské
77

. 

2.1. Formulace výzkumné otázky 

Na počátku stojí vţdy stanovení jasného cíle zkoumání, který by měl být definován formou 

výzkumné otázky nebo hypotézy. Zatímco výzkumnou otázku volíme tehdy, zkoumáme-li 

zcela novou oblast, hypotéza je vhodná v případě, kdy navazujeme na předchozí výzkumy a 

jiţ předpokládáme, jak by zkoumání mohlo dopadnout. 

Výzkumná otázka v případě naší analýzy zní:  

 Jakými specifiky se vyznačuje alternativní rozhlasový formát (v případech Radia 1 a 

Radia Wave)? 

 Jaké jsou rozdíly mezi zkoumanými stanicemi? 

                                                 
73 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 

74 Tamtéţ., s. 100. 
75 NEUENDORF, Kimberly A. The concent analysis guidebook, 2002, s. 1. 

76
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií, 2010, s. 103. 

77
 Vyuţito je jen prvních pět kategorií Trampoty a Vojtěchovské, další se jiţ týkají procesu analyzování samotného. 
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Jelikoţ však máme k dispozici definice alternativních formátů, krátké rozhovory s tvůrci 

obsahu
78

 a rovněţ programovou skladbu obou stanic, vyvodili jsme z těchto dosavadních 

poznatků několik hypotéz. Jak uvádí Surynek 
79

, hledání logických souvislostí a formulování 

logických hypotéz by přitom nemělo být s těmito poznatky v rozporu: 

 

 H1: V playlistech stanice alternativního rozhlasového formátu převládají ţánry 

elektronické hudby, které tvoří více neţ 25 %  z celkově odehrané hudby.  

 

 H2: 50 % skladeb odehraných stanicemi alternativního rozhlasového formátu 

bylo vydáno v roce 2010 a později. 

 

 H3: Zahraniční hudební produkce tvoří více neţ 70 % vysílání stanice 

alternativního rozhlasového formátu. 

 

 H4: Více neţ 50 % skladeb odehraných stanicemi alternativního rozhlasového 

formátu pochází ze zemí mimo Spojené království a USA. 

 

 H5: Ve vysílání stanice alternativního rozhlasového formátu budou převaţovat 

ţánry rozhlasové ţurnalistiky typu rozhovor, recenze a portrét osobnosti. 

 

Na závěr je třeba zdůraznit, ţe analýza bude výše zmíněné otázky zkoumat z pohledu 

dramaturgie stanice; předmětem výzkumu proto není časové rozpětí jednotlivých hudebních / 

publicistických pásem či vstupů moderátora ani jeho statistické výčty. 

2.2. Definice výběrového souboru a výběr výzkumného vzorku 

Operacionalizace začíná většinou vymezením výběrového souboru šetření – tedy výběrem 

jednotek přicházejících v úvahu pro analýzu
80

. Jak Trampota s Vojtěchovskou uvádí, „ve 

většině případů badatelé nemají ekonomicky ani technicky neomezené moţnosti zkoumat celý 

                                                 
78 Viz Příloha č. 2 a Příloha č. 3 
79 SURYNEK, Alois. Základy sociologického výzkumu, 2001, s. 19. 

80
 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy, 2004, s. 35. 
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výběrový soubor, navíc jeho úplná analýza není většinou ani efektivní a k prozkoumání 

stanovených proměnných stačí analyzovat jen část souboru – výzkumného vzorku.“
81

 Pokud 

je takový vzorek dostatečně reprezentativní, měl by přinášet zjištění platná pro celou oporu 

výběru či jen minimálně zkreslené výsledky. 

Naším výběrovým souborem bude vysílání rozhlasových stanic Radia 1 a Radia Wave. 

Zkoumáme specifika alternativního rozhlasového formátu, a i další rozhlasové stanice 

v Česku se mohou tomuto formátu přibliţovat; vţdy je však „zapotřebí najít kompromis mezi 

poţadavky na přiměřený a spolehlivý výzkum na jedné straně a omezenými prostředky na 

straně druhé.“
82

  

Dále musíme zvolit část souboru, kterou budeme analyzovat, tedy výzkumný vzorek, 

v našem případě definovaný jistým časovým úsekem. Jelikoţ programová struktura 

rozhlasových stanic je stavěna podle týdenního rozvrhu, zvolili jsme jako vzorek vysílání 

Radia 1 a Radia Wave v jednom týdnu od pondělí 3. prosince 06:00 2012 do neděle 9. 

prosince 2012 23:59. Jsme si vědomi faktu, ţe Radio 1 vysílá některé pořady s dvoutýdenní 

periodicitou, obsahová analýza takového mnoţství obsahu by však v našem případě nebyla 

technicky proveditelná. 

Vzorek byl dále zúţen na denní časové rozpětí od 06:00 do 24:00. Důvodem pro toto 

omezení je skutečnost, ţe ve zbývajících hodinách Radio Wave vysílá reprízované pořady 

z denního programu, které se uţ ve výzkumném vzorku jednou objeví. Radio 1 sice 

v některých dnech i v noci vysílá ţivě, převáţně je však vysílána pouze hudba 

z přednastaveného playlistu, který není veřejnosti k dispozici a skladby v éteru tak nejsou ani 

jinak specifikovány. Tato omezení sice oslabí generalizaci závěrů výzkumu, v našem případě 

je však potřeba dbát na stejný rozsah výzkumných vzorků a předem zaručit technickou 

proveditelnost výzkumu. 

2.3. Výběr a definice jednotky měření 

Jednotku měření definujeme jako nejmenší prvek analýzy, kterého si budeme všímat. Je to 

úsek obsahů, na kterém zkoumáme zvolené proměnné a jejich kategorie. „Důleţité je, 

abychom byli schopni soubor obsahů rozloţit na námi zvolené jednotky a bylo jasné, kdy 

jednotka začíná a kdy končí. Kaţdá taková jednotka je poté analyzována z hlediska 

zkoumaných proměnných.“
83

 

Přesné vymezení jednotky pak zaručí, ţe se postup bude dát zcela přesně a snadno 

opakovat, aby kaţdý další výzkumník mohl stejný materiál třídit do stejných segmentů. Proud 

rozhlasového vysílání je optimální rozloţit do segmentů, jako jsou pořady, příspěvky, či 

                                                 
81

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií, 2010, s. 104. 
82

 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy, 2004, s. 35. 
83

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií, 2010, s. 105 – 106. 
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výpovědi, přičemţ jednotlivé segmenty na sebe mohou hierarchicky navazovat. Jak zmiňuje 

Scherer, „je poměrně výhodné stanovovat jednotky obsahové analýzy pokud moţno tak, jak 

by to udělal i naprosto nezkušený laik. Dají se pak v pracovním popisu snadněji definovat a 

zvyšuje se tím i spolehlivost kódování.“
84

 

Kódovacími jednotkami v naší analýze budou:
85

 

 hudební skladba 

 mluvené sdělení (publicistické sdělení) 

2.4. Konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány 

Konstrukce kategorií jednotlivých proměnných je jádrem celé kvantitativní obsahové analýzy. 

Kategorizace musí být vystavěna tak, aby se jednotlivé kategorie navzájem vylučovaly a aby 

zároveň dohromady pokrývaly všechny moţnosti.  

Kaţdá zkoumaná jednotka pak musí být zařazena právě do jedné kategorie.  

 Bude-li naše analýza zkoumat zastoupení jednotlivých hudebních a rozhlasových 

ţánrů ve vysílání stanic, základními kategoriemi obsahu budou právě tyto ţánry, 

vymezené v teoretické části naší práce. Samostatné kategorie tvoří kvůli 

konkrétnějšímu zachycení skutečností v analýze rovněţ subţánry, které byly 

vymezeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84

 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy, 2004, s. 40. 
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Tabulka č. 7: Kategorie obsahové analýzy 

Hudební ţánry Rozhlasové ţánry 

Alternative rock Moderátorský vstup
86

 
Ambient Zpráva (zpravodajský blok) 
Blues Komentář 
Country Rozhovor 
Disco Recenze 
Nu-disco Reportáţ 
Dark wave Portrét 
Electronic music (broken beat)  
Electronic music (dance)  
Electronic music (downtempo)  
Electronic music (drum and bass)  
Electronic music (dubstep)  
Electronic music (electro-swing)  
Electronic music (house)  
Electronic music (chill-out)  
Electronic music (IDM)  
Electronic music (techno)  
Electronic music (trance)  
Electropop  
Folk  
Neo-folk  
Funk  
Hard rock  
Hard rock (metal)  
Hip-hop  
Indie  
Jazz  
Pop-rock  
Punk  
Reggae  
Reggae (dub)  
Reggae (ska)  
Rhytm and Blues  
Soul  
Trip-hop  
World music  

 

 Jelikoţ dále v naší výzkumné podotázce zkoumáme rovněţ stáří hudebních skladeb, 

kategorií pro jejich analýzu bude vedle ţánru rovněţ rok vzniku skladby.  

 Zajímat nás rovněţ bude země, kde skladba vznikla, poslední kategorií analýzy 

hudebních skladeb proto bude země vzniku skladby. 

                                                 
86

 Moderátorské vstupy byly sice v kódovací tabulce zaznamenány, jelikoţ však pro výzkum hypotéz nejsou signifikantní, 

nebyly do konečných souhrnů a interpretací začleněny. 
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Jak uvádí Trampota s Vojtěchovskou
87

, častá kritika metody kvantitativní obsahové 

analýzy je spojena právě s procesem kategorizace. Kvantitativní data totiţ vyvolávají 

představu objektivní danosti, ve skutečnosti jsou však výsledkem systému vystavěného uměle 

samotným výzkumníkem. Právě to, jak jsou proměnné kategorizovány, má na výsledky 

analýzy zásadní vliv. Také v našem případě bylo v případě kategorizovaných ţánrů potřeba 

zredukovat jejich typy na mnoţství vhodné pro analýzu, čímţ nutně došlo ke smazání všech 

unikátních rozdílů jednotlivých reprezentantů. 

2.5. Kódování obsahů 

Kódování obsahů je časově velmi náročnou, avšak nejdůleţitější částí kvantitativní obsahové 

analýzy. „Jde o krok, kdy kódovači postupují od jedné měřené jednotky k druhé a u kaţdé 

z nich zaznamenávají, jakých kategorií proměnné nabývají.“
88

 

Při kódování obsahu rozhlasových stanic jsme měli k dispozici souvislý záznam jejich 

vysílání  ve formátu mp3. U kódování hudebních skladeb do kategorií ţánrů, roku vzniku a 

země vzniku jsme měli k dispozici hudební playlisty z daného období vysílání obou stanic
89

. I 

tyto playlisty však byly omezené a neobsahovaly údaje o všech skladbách, které bylo třeba 

analyzovat. Tyto údaje bylo třeba zjistit prostřednictvím poslechu představení skladeb 

moderátorem, popřípadě pomocí dalších technik. 

Identifikace zbývajících skladeb byla proto provedena pomocí sluţby internetového 

serveru Midomi, která je schopna zanalyzovat právě hranou skladbu a identifikovat její údaje 

(interpret, album, rok vzniku), popřípadě byla skladba identifikována skrze údaje v 

moderátorském vstupu. Měřenými jednotkami byly rovněţ moderátorské vstupy, reklamy, 

jingly a upoutávky obou rozhlasových stanic; ty však slouţily pouze pro naši vlastní orientaci 

v záznamech a při interpretaci výzkumu na ně nebyl brán zřetel. 

Kódovací tabulka, do které byly zanášeny zjištěné skutečnosti, vypadala u obou 

rozhlasových stanic identicky: 
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 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií, 2010, s. 110. 
88

 Tamtéţ, s. 107. 
89

 V případě Radia 1 jsou tyto playlisty dostupné z internetových stránek stanice, v případě Radia Wave jsme materiál dostali 

od hudebního dramaturga stanice. 
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Tabulka č. 8: Ukázka kódovací tabulky analýzy 

Pás
mo 

hudební žánr publicistický žánr 

interpret / název žánr 

rok 
původ
u země žánr téma 

BLN              

  
Three Traped 
Tigers/Cramm hard rock 2011 UK     

  Beach House/Myth indie 2012 USA     

  
Sons and 
Daughters/Orion indie 2011 UK     

          
mod. 
vstup představení skladby 

  
The Roots ft Erykah Badu 
/ You Got Me hip hop 1999 USA     

  Phaeleh / Losing You 
electronic music 
(dubstep) 2009 USA     

          
mod.v
stup 

oznámení času a 
soutěže 

  REKLAMA           

  Skeewiff / Matador funk 2010 UK     

  Matthaus / Scat Box 
eletronic music 
(house) 2000 

Něme
cko     

  Slowsupreme / Granada 
electronic music 
(house) 2009 

Franc
ie     

          
mod. 
vstup představení skladby 

  Air / Cosmic Trip ambient 2012 
Franc
ie     

  GusGus / Arabian Horse 
electronic music 
(IDM) 2012 Island     

  JINGLE           

  Icicle / Arrows 
electronic music 
(techno) 2011 UK     

          
mod. 
vstup 

představení skladby, 
oznámení času 

  H16 / Nasávaj ten dým hip-hop 2007 
Slove
nsko     

  REKLAMA           

  
Hooverphonic / Mad 
About You pop-rock 2000 

Belgi
e     

  
Chapelier Fou / Les 
Metamorphoses du vide ambient 2011 

Franc
ie     

          
mod. 
vstup představení skladby 

  Jahcoozi / Changing Time 
electronic music 
(drum and bass) 2006 

Něme
cko     

          
mod. 
vstup soutěž 

  
Radiohead / King Of 
Limbs alternative rock 2011 UK     
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Nejdříve bylo potřeba skladby identifikovat a určit jejich proměnné podle 

diskografických údajů. Vedle kódování hudebních skladeb proběhlo rovněţ kódování 

publicistických ţánrů, které byly do připravených kategorií rozděleny podle poslechu a 

vlastního určení jejich typu. 

2.6. Analýza shromáţděných dat 

Dalším krokem po kódování celého vzorku je statistické zpracování dat s vyuţitím 

statistických operací, nejčastěji četností (kolik jednotek měření nabývá kterých kategorií) a 

korelací (závislostní vztah výskytu dvou či více proměnných) zkoumaných jednotek.
90

  

I kdyţ k tomuto účelu slouţí odborným výzkumníkům speciální počítačové softwary, 

k naší analýze dat postačily jednoduché matematické operace v tabulkovém procesoru 

Microsoft Excel. Prostřednictvím kvantifikace získaných proměnných bylo moţno přesně 

určit mnoţství hudebních skladeb z jednotlivých let, četnost jednotlivých hudebních a 

publicistických ţánrů i zastoupení jednotlivých zemí v hudební produkci. 

Díky přehlednosti kódovací tabulky i následné kvantifikace bylo v následující interpretaci 

moţné reflektovat vysílání stanic vzhledem k jednotlivým dnům sledovaného týdne a 

kontinuálně srovnávat data obou sledovaných obsahů. 

 

3. Interpretace výzkumu 

Získaná data analýzy jsou v interpretaci vztaţena k původním výzkumným otázkám a 

hypotézám. V našem případě budou nejdříve interpretovány obecné skutečnosti s ohledem na 

konkrétní proměnné včetně srovnání vysílání obou stanic. Poté bude následovat ověření či 

vyvrácení našich hypotéz a výčet definic dalších výzkumných problémů, které z interpretace 

dat vyplynuly. 

3.1. Hudební ţánry skladeb ve vysílání stanic 

Všechny odehrané skladby zkoumaného vzorku vysílání byly postupně rozřazeny do 37 

kategorií hudebních ţánrů. Následuje podrobná tabulka zastoupení hudebních ţánrů 

v jednotlivých dnech, jejich procentuální zastoupení a stručný analytický výklad zjištěných 

skutečností. V případě ţánru electronic music, který je součástí první hypotézy, byl proveden 

i součet jeho jednotlivých subţánrů a tento součet jsme rovněţ zanesli do tabulky
91

. 

 

                                                 
90

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií, 2010, s. 107. 
91 Součet subţánrů byl však při výpočtech frekvence i procentuálního zastoupení počítán logicky jen jednou. 
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3.1.1. Radio 1 

Výskyt všech jednotlivých ţánrů ve vysílání 

Tabulka č. 9: Kvantifikace skladeb Radia 1 podle hudebních ţánrů 

ţánr skladby pondělí úterý středa čtvrtek

k 

pátek

k 

sobota neděle celkem

M alternative rock 8 28 29 25 8 23 9 130 

ambient 19 8 24 22 5 7 21 106 

blues 0 1 3 0 0 5 1 10 

country 0 0 0 0 0 0 1 1 

dark wave 0 0 2 3 1 2 0 8 

disco 2 0 0 0 0 0 0 2 

nu-disco 0 0 1 1 0 1 1 4 

electronic music (broken beat) 3 1 0 2 0 0 0 6 

electronic music (dance) 3 1 1 2 9 5 5 26 

electronic music (downtempo) 3 2 1 1 3 0 1 11 

electronic music (drum and 

bass) 

8 1 10 6 17 2 29 73 

electronic music (dubstep) 5 6 8 5 16 19 8 67 

electronic music (electro-swing) 2 0 0 0 3 0 0 5 

electronic music (house) 3 11 6 1 10 19 12 62 

electronic music (chill-out) 6 0 2 5 2 1 9 25 

electronic music (IDM) 9 20 4 8 10 3 24 78 

electronic music (techno) 1 0 3 8 0 5 11 28 

electronic music (trance) 1 3 1 0 2 3 1 11 

(ELECTRONIC M. celkem) 44 45 36 38 72 57 100 392 

electropop 11 15 8 15 5 2 3 59 

folk 6 16 7 9 3 8 5 54 

neo-folk 0 5 3 2 0 2 1 13 

funk 9 1 9 3 8 0 2 32 

hard rock 1 3 1 0 0 5 0 10 

hard rock (metal) 0 0 0 0 0 0 0 0 

hip-hop 17 10 10 8 8 22 6 81 

indie 24 16 18 25 19 15 11 128 

jazz 11 4 1 10 10 12 5 53 

pop-rock 17 18 11 5 6 4 5 66 

punk 2 3 3 1 1 5 2 17 

neo-punk 0 0 2 0 0 0 0 2 

reggae 3 1 0 0 22 1 0 27 

reggae (dub) 1 0 0 0 4 1 0 6 

reggae (ska) 1 3 0 1 2 0 0 7 

rhytm & blues 1 5 2 1 3 3 1 16 

soul  4 1 10 0 5 4 1 25 

trip-hop 3 6 10 3 8 11 4 45 

world music 5 2 0 2 3 13 9 34 

SKLADBY celkem 

celkemCELKEM 

189 191 190 174 193 203 188 1328 
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Nejhranější hudební ţánry ve vysílání
92

 

Tabulka č. 10: Procentuální zastoupení nejhranějších hudebních ţánrů Radia 1 

pořadí hudební ţánr četnost 

1. electronic music 26,51 % 

2. alternative rock 9,78 % 

3. indie 9,63 % 

4. ambient 7,98 % 

5. hip-hop 6,09 % 

6. pop-rock 4,96 % 

7. electropop 4,44 % 

8. folk 4,06 % 

9. jazz 3,99 % 

10. trip-hop 3,38 %  

 

 

Interpretace zjištěných skutečností 

Z kvantifikace vyplývá, ţe Radio 1 věnuje pozornost širokému spektru rozmanitých ţánrů, 

neboť kaţdá ţánrová kategorie byla ve vysílání zastoupena. Vysledovat lze také markantní 

převahu subţánrů elektronické hudby, které dohromady tvoří téměř 30 % hudební produkce. 

Dalšími nejvíce zastoupenými ţánry jsou pak alternative rock, indie, ambient a hip-hop. 

Zajímavý je rovněţ četný výskyt skutečných okrajových ţánrů jako jsou jazz (téměř 4 % 

z vysílání) či trip-hop (3 %). Jako ţánry nejvíce okrajové se ukázaly metal a country, tedy 

ţánry staršího původu. 

                                                 
 

electronic music

alternative rock

indie

ambient

hip-hop

pop-rock

electropop

folk

jazz

trip-hop
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3.1.2. Radio Wave 

Výskyt všech jednotlivých ţánrů ve vysílání 

Tabulka č. 11: Kvantifikace skladeb Radia Wave podle hudebních ţánrů 

ţánr skladby pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle celkem 

alternative rock 30 32 22 25 25 28 15 177 

ambient 13 7 10 4 2 12 3 51 

blues 3 3 0 2 3 2 4 17 

country 0 0 0 0 0 0 1 1 

dark wave 4 2 2 18 3 3 2 34 

disco 0 0 0 0 0 0 0 0 

nu-disco 12 5 7 8 10 1 7 50 

electronic music (broken beat) 0 0 0 0 0 1 0 1 

electronic music (dance) 1 2 5 3 4 6 3 24 

electronic music (downtempo) 1 0 0 0 0 0 2 3 

electronic music (drum and bass) 0 0 0 0 2 5 0 7 

electronic music (dubstep) 10 5 7 9 3 10 5 49 

electronic music (electro-swing) 1 0 0 0 0 0 1 2 

electronic music (house) 6 2 4 3 13 10 11 49 

electronic music (chill-out) 1 1 0 1 2 1 3 9 

electronic music (IDM) 8 9 8 7 6 9 5 52 

electronic music (techno) 2 1 1 0 9 7 9 29 

electronic music (trance) 1 0 0 0 1 1 0 3 

(ELECTRONIC M. celkem) 31 20 25 23 40 50 39 228 

electropop 14 20 25 38 22 21 19 159 

folk 3 16 9 9 10 9 6 62 

neo-folk 0 1 0 0 0 0 2 3 

funk 2 0 2 0 2 0 13 19 

hard rock 0 0 0 4 3 3 1 11 

hard rock (metal) 0 12 0 0 0 0 0 12 

hip-hop 19 6 2 5 24 11 11 78 

indie 34 30 37 38 21 32 27 219 

jazz 10 3 0 0 1 0 3 17 

pop-rock 4 4 7 3 5 3 7 33 

punk 8 9 3 0 10 3 6 39 

neo-punk 1 5 1 0 2 1 2 12 

reggae 0 0 6 2 1 0 3 12 

reggae (dub) 0 0 9 0 0 2 0 11 

reggae (ska) 0 0 10 0 0 0 0 10 

rhytm & blues 2 3 4 5 8 5 2 29 

soul  3 4 1 2 1 0 6 17 

trip-hop 6 5 1 3 11 4 3 33 

world music 3 2 0 9 14 4 6 38 

SKLADBY celkem 202 189 183 198 218 194 188 1372 
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Nejhranější hudební ţánry ve vysílání
93

 

Tabulka č. 12: Procentuální zastoupení nejhranějších hudebních ţánrů Radia Wave 

pořadí hudební ţánr četnost 

1. electronic music 16,61 % 

2. indie 15,96 % 

3. alternative rock 12,9 % 

4. electropop 11,58 % 

5. hip-hop 5,68 % 

6. folk 4,51 % 

7. ambient 3,71 % 

8. nu-disco 3,64 % 

9. punk 2,84 % 

10. world music 2,76 % 

 

 

Interpretace zjištěných skutečností 

Radio Wave rovněţ pokrývá široké spektrum rozmanitých ţánrů, zastoupení ve vysílání však 

v ţádném z vysílacích dnů nemá ţánr country a disco (ţánry staršího data). Nejvíce 

zastoupeným ţánrem byly také v tomto případě subţánry elektronické hudby, které 

dohromady tvořily přes 16 % odvysílané produkce.  

                                                 
93

 Vzhledem ke zkoumané hypotéze budou nyní jednotlivé subţánry electronic music sloučeny do jednoho ţánru. 

electronic music

indie

alternative rock

electropop

hip-hop

folk

ambient

nu/disco

punk

world music
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Druhý nejvíce zastoupený ţánr indie a třetí nejvíce zastoupený ţánr alternative rock se od 

prvního místa neodlišují příliš velkým procentuálním rozdílem. Za pozornost stojí výskyt 

ţánru world music, tedy skutečné ţánrové alternativy, který uzavírá deset nejvíce 

frekventovaných ţánrů.  

3.1.3. Srovnání stanic Radio 1 a Radio Wave s ohledem na hudební ţánry 

Ve vysílání obou stanic je nejvíce zastoupeným hudební ţánr electronic music. Jeho výskyt je 

však mnohem četnější v případě Radia 1, kde ţánr tvoří více neţ 26 % z vysílání, v případě 

Radia Wave jen necelých 17 %. Trojici nejfrekventovanějších ţánrů doplňují v obou 

případech ţánry alternative rock a indie, jejich procentuální výskyt je ve vysílání obou stanic 

podobný. 

Stanice se shodují hned v sedmi z deseti nejvíce frekventovaných ţánrů. Ţánry, kterými 

v první desítce disponuje pouze  Radio 1, jsou folk, jazz a trip-hop, Radio Wave pak četně 

vysílá ţánry nu-disco, punk a world music. V tomto ohledu lze za alternativnější variantu 

povaţovat hudební produkci Radia 1, jelikoţ s ţánry nu-disco a punk se posluchači často 

setkají i při poslechu českých stanic mainstreamového charakteru. 

V obou případech se dále nejméně vyskytují kytarové ţánry staršího data jako country a 

hard rock. U obou stanic je evidentní snaha o produkci moderních hudebních ţánrů, klasické 

ţánry staršího data se ve vysílání obou stanic vyskytují především jako součást vyhraněných 

hudebních pořadů. 

3.2. Roky vydání skladeb ve vysílání stanic 

Jelikoţ i aktuálnost odehraných skladeb patří mezi předpokládaná specifika alternativního 

rozhlasového formátu, byly skladby kategorizovány rovněţ podle roku svého vydání. Celkem 

se jednalo o 29 časových kategorií.
94 

 

 

 

 

 

                                                 
94

 Vzhledem k předpokládané nízké frekvenci výskytu skladeb z let 80. a starších bylo několik desetiletí shrnuto do jediné 

kategorie. 
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3.2.1. Radio 1 

Výskyt roků vydání skladeb ve vysílání 

Tabulka č. 13: Kvantifikace skladeb Radia 1 podle roku vydání 

rok vydání skladby pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle celkem 

2012 75 118 59 103 62 98 108 623 

2011 16 5 10 13 36 7 16 103 

2010 26 10 26 9 17 15 17 120 

2009 15 7 15 7 13 7 12 76 

2008 8 3 6 15 7 5 6 50 

2007 10 2 9 4 4 4 6 39 

2006 6 4 9 3 8 3 3 36 

2005 4 6 5 3 7 0 3 28 

2004 7 5 12 1 1 3 2 31 

2003 1 3 1 0 3 2 1 11 

2002 0 2 0 2 2 1 0 7 

2001 5 2 1 2 4 0 2 16 

2000 3 0 0 1 5 4 2 15 

1999 6 2 0 1 8 0 2 19 

1998 0 2 0 2 0 2 2 8 

1997 1 1 2 0 1 2 1 8 

1996 0 0 1 0 1 2 0 4 

1995 1 0 3 0 0 3 1 8 

1994 0 0 0 0 0 2 0 2 

1993 0 1 1 2 0 2 0 6 

1992 0 1 1 1 1 7 0 11 

1991 2 3 1 0 0 2 0 8 

1990 1 1 3 0 1 2 0 8 

1980 - 1989 1 8 6 2 2 3 3 25 

1970 - 1979 1 3 11 1 3 15 1 35 

1960 - 1969 0 2 5 1 3 10 0 21 

1950 - 1959 0 0 1 1 4 2 0 8 

1940 - 1949 0 0 1 0 0 0 0 1 

1930 - 1939 0 0 1 0 0 0 0 1 

SKLADBY celkem 189 191 190 174 193 203 188 1328 
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Nejvíce zastoupené roky vydání skladeb ve vysílání 

Tabulka č. 14: Procentuální zastoupení nejfrekventovanějších let vydání skladeb Radia 1 

pořadí rok četnost 

1. 2012 46,91 % 

2. 2010 9,03 % 

3. 2011 7,75 % 

4. 2009 5,72 % 

5. 2008 3,76 % 

 

 

Interpretace zjištěných skutečností 

Jak z analýzy vysílání stanice Radia 1 vyplývá, téměř polovina odehraných skladeb vznikla 

v aktuálním roce 2012. Dá se tedy předpokládat, ţe moderátoři stanice vybírají pro své 

posluchače právě vydané hudební novinky anebo hudební mixy, které většina producentů 

nahrává na komunitní hudební servery k volnému poslechu. Dřívější roky vydání figurují 

v playlistu stanice s velkým procentuálním odstupem od roku 2012. 

Druhým nejvíce zastoupeným rokem vydání skladeb je rok 2010, procentuální rozdíl 

mezi tímto a třetím nejvíce zastoupeným rokem 2011 je ovšem minimální. Další zastoupení 

stáří odehraných skladeb se většinou zmenšuje úměrně s klesajícím rokem vydání. Pozornost 

si zaslouţí silné zastoupení skladeb ze 70. let oproti skladbám z 80. a 60. let. Téměř nulové 

zastoupení pak s ohledem na vydání skladeb mají 30. – 50. léta. 

rok 2012

rok 2010

rok 2011

rok 2009

rok 2008
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3.2.2. Radio Wave 

Výskyt roků vydání skladeb ve vysílání 

Tabulka č. 15: Kvantifikace skladeb Radia Wave podle roku vydání 

 rok vydání skladby pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle celkem 

2012 105 85 97 100 101 104 77 669 

2011 31 25 23 22 38 24 31 194 

2010 14 29 12 10 14 15 19 113 

2009 17 12 9 11 14 19 13 95 

2008 12 13 9 10 10 6 10 70 

2007 7 5 12 14 8 11 12 69 

2006 5 8 2 4 7 7 9 42 

2005 3 2 3 1 4 2 3 18 

2004 0 0 1 0 2 0 1 4 

2003 0 2 1 2 4 0 2 11 

2002 3 0 2 1 3 1 1 11 

2001 2 0 1 2 2 0 0 7 

2000 0 1 1 0 2 0 1 5 

1999 2 1 0 0 4 0 0 7 

1998 0 2 1 0 1 1 0 5 

1997 0 0 2 0 1 1 2 6 

1996 0 0 1 0 0 0 0 1 

1995 0 0 0 0 2 1 0 3 

1994 1 1 0 2 0 1 0 5 

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 

1992 0 0 0 0 0 0 1 1 

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 

1990 0 1 0 0 0 0 0 1 

1980 – 1989 0 0 3 18 1 1 3 26 

1970 – 1979 0 2 3 1 0 0 1 7 

1960 – 1969 0 0 0 0 0 0 2 2 

1950 – 1959 0 0 0 0 0 0 0 0 

1940 – 1949 0 0 0 0 0 0 0 0 

1930 – 1939 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKLADBY celkem 202 189 183 198 218 194 188 1372 
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Nejvíce zastoupené roky vydání skladeb ve vysílání 

Tabulka č. 16: Procentuální zastoupení nejfrekventovanějších let vydání skladeb Radia Wave 

Pořadí rok četnost 

1. rok 2012 48,76 % 

2. rok 2011 14,13 % 

3. rok 2010 8,23 % 

4. rok 2009 6,92 % 

5. rok 2008 5,1 % 

 

 

Interpretace zjištěných skutečností 

Stanice Radio Wave vysílá rovněţ téměř z 50 % hudební skladby s rokem vydání 2012, důraz 

na aktuální novinky z hudební scény proto můţeme vypozorovat i v tomto případě.  

V případě dalších nejfrekventovanějších let vydání platí v jejím případě přímá úměra: 

čím starší rok vydání skladeb, tím menší jejich zastoupení. Četněji zastoupené jsou ale 

skladby z let 2002 a 2003. Ve starších letech vydání skladeb pak převaţují především 80. léta. 

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008
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3.2.3. Srovnání stanic Radio 1 a Radio Wave s ohledem na rok vydání skladeb 

Obě rozhlasové stanice se do značné míry shodují ve frekvenci odehraných skladeb s rokem 

vzniku 2012, které v obou případech tvoří téměř polovinu hudební produkce. Lze tedy 

konstatovat shodný důraz Radia 1 i Radia Wave na aktuální hudební novinky.  

Stejně tak další frekventované ročníky vydání skladeb nachází v obou případech tím 

četnější zastoupení, čím méně do historie sahají. 

Radio 1 nicméně klade větší důraz na skladby z 30. – 80. let: jejich celkový počet tvoří 

necelých 7 % z vysílání, v případě Radia Wave tvoří jejich zastoupení pouze 2,5 %. Tento 

rozdíl lze vysvětlit především existencí hudebních pořadů Radia 1, které se soustředí na starší 

hudební ţánry (Blue Train, Staré poledne a další); takové pořady naopak v programovém 

schématu Radia Wave posluchači moţnost najít nemají.  

Další rozdíly ve vysílání stanic s ohledem na stáří odehraných skladeb interpretace 

analýzy nenabízí. 

3.3. Země původu skladeb ve vysílání stanic 

Dalším specifikem rozhlasového formátu je geografický původ skladeb, které daná stanice 

svým posluchačům nabízí. Proto se i naše analýza na tuto skutečnost zaměřila a všechny 

odvysílané skladby byly rozřazeny do kategorií zemí svého původu.  

Jelikoţ tyto kategorie nebylo moţno s přesností určit předem, byly k základním 

předpokládaným zemím původu postupně přidány další, které se v průběhu analýzy objevily. 

Pro srovnání obou stanic pak byl výčet zemí stejný pro oba případy, i kdyţ všechny kategorie 

dohromady ve vysílání Radia 1 ani Radia Wave zastoupeny nebyly. 

Pro větší přehlednost jsou pak země kontinentů Asie a Afriky sdruţeny do jedné 

kategorie, jelikoţ zastoupení skladeb s takovým původem dosahovalo v naší analýze 

minimálních hodnot. Celkově tak při analýze bylo vyuţito 40 kategorií. 
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3.3.1. Radio 1 

Výskyt všech zemí původu skladeb ve vysílání 

Tabulka č. 17: Kvantifikace skladeb Radia 1 podle země jejich původu 

země vydání skladby pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle celkem 

AFRIKA 2 0 0 0 2 0 1 5 

ASIE 0 0 0 0 1 0 2 3 

Argentina 1 0 0 0 0 0 2 3 

Austrálie 3 5 0 1 2 6 0 17 

Belgie 2 10 1 0 2 0 2 17 

Brazílie 1 0 3 0 1 7 0 12 

Bulharsko 0 0 0 0 0 0 1 1 

ČR 28 62 30 33 19 28 4 204 

Dánsko 4 4 2 1 1 2 2 16 

Estonsko 0 0 0 0 2 0 0 2 

Finsko 2 0 1 0 0 0 1 4 

Francie 11 13 5 7 19 10 6 71 

Indická republika 1 0 0 0 0 0 0 1 

Island 13 0 4 0 3 0 1 21 

Itálie 0 0 0 0 3 0 1 4 

Izrael 1 0 0 0 0 0 0 1 

Jamajka 0 0 0 0 5 0 0 5 

Chorvatsko 0 0 0 0 0 0 0 0 

Litva 0 0 0 0 1 0 0 1 

Kanada 1 1 4 6 2 6 3 23 

Maďarsko 0 0 0 1 1 0 1 3 

Německo 8 5 2 6 16 9 14 60 

Nizozemsko 0 1 1 1 3 1 3 10 

Norsko 2 0 0 0 0 1 3 6 

Nový Zéland 1 0 0 1 0 2 0 4 

Polsko 0 0 0 1 1 0 0 2 

Portoriko 0 0 0 0 0 1 0 1 

Rakousko 2 2 2 2 2 0 3 13 

Rumunsko 0 0 0 0 0 0 1 1 

Rusko 0 1 0 0 0 0 0 1 

Řecko 0 1 0 0 1 0 1 3 

Slovensko 1 2 2 5 3 1 0 14 

Španělsko 0 1 2 0 2 1 5 11 

Švédsko 6 3 4 13 1 5 3 35 

Švýcarsko 1 1 0 3 3 2 2 12 

Tunisko 0 0 0 0 0 0 0 0 

UK 53 45 58 45 57 68 86 412 

Ukrajina 0 0 0 0 0 0 0 0 

USA 45 34 69 48 40 52 40 328 

Venezuela 0 0 0 0 0 1 0 1 

SKLADBY celkem 189 191 190 174 193 203 188 1328 
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Nejvíce zastoupené země vydání skladeb ve vysílání 

Tabulka č. 18: Procentuální zastoupení nejfrekventovanějších zemí vydání skladeb Radia 1 

pořadí země vydání četnost 

1. UK 31,02 % 

2. USA 21,69 % 

3. ČR 15,36 % 

4. Francie 5,34 % 

5. Německo 4,51 % 

6. Švédsko 2,63 % 

7. Kanada 1,73 % 

8. Island 1,58 % 

9. Austrálie 1,28 % 

10. Belgie 1,28 % 

 

Interpretace zjištěných skutečností 

Přes 50 % odvysílaných skladeb Radia 1 pochází z produkce Spojeného království a 

Spojených států amerických. Skladby z těchto zemí disponují velkým rozdílem 

procentuálního zastoupení od skladeb ze zemí jiných. V prvních deseti nejfrekventovanějších 

zemích vydání skladeb figurují rovněţ další anglofonní země Kanada a Austrálie. Převáţná 

většina dalších skladeb z playlistu Radia 1 pochází z evropského kontinentu, Afrika a Asie 

jsou zastoupeny pouze minimálně. 

Na třetím místě se s více neţ 15 % výskytu podle předpokladu nachází skladby domácí 

hudební produkce. Tuto skutečnost lze vysvětlit kvótou české tvorby, která byla jednou 

z podmínek udělení licence Radiu 1. Slovenská tvorba je však ve vysílání stanice zastoupena 

minimálně.  
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3.3.2. Radio Wave 

Výskyt všech zemí původu skladeb ve vysílání 

Tabulka č. 19: Kvantifikace skladeb Radia Wave podle země jejich původu 

země vydání skladby pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle CELKEM 

AFRIKA 5 0 0 9 13 4 7 38 

ASIE 0 0 0 0 0 0 0 0 

Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 

Austrálie 1 5 2 4 4 4 4 24 

Belgie 1 0 1 0 0 1 1 4 

Brazílie 0 0 1 1 1 0 0 3 

Bulharsko 0 0 0 0 0 0 0 0 

ČR 8 23 9 5 6 5 11 67 

Dánsko 0 3 2 3 2 1 0 11 

Estonsko 0 0 0 0 1 0 0 1 

Finsko 0 0 7 2 1 0 0 10 

Francie 3 3 7 7 13 7 8 48 

Indická republika 0 0 0 0 0 0 0 0 

Island 1 1 0 1 0 1 0 4 

Itálie 0 0 0 2 1 1 2 6 

Izrael 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jamajka 0 0 1 0 0 0 0 1 

Japonsko 1 0 0 0 1 1 0 3 

Chorvatsko 0 0 0 1 1 0 0 2 

Litva 1 0 0 0 0 0 0 1 

Kanada 3 6 3 18 6 5 3 44 

Maďarsko 0 0 0 0 1 0 0 1 

Německo 8 3 3 7 14 6 13 54 

Nizozemsko 3 2 0 0 2 2 1 10 

Norsko 11 3 0 2 4 1 0 21 

Nový Zéland 1 2 0 1 2 0 2 8 

Polsko 0 0 0 0 0 0 0 0 

Portoriko 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rakousko 1 1 0 1 1 1 1 6 

Rumunsko 0 0 0 0 0 0 1 1 

Rusko 1 0 1 0 0 0 0 2 

Řecko 1 0 0 0 1 0 0 2 

Slovensko 2 1 4 2 0 2 4 15 

Španělsko 1 0 0 1 2 0 0 4 

Švédsko 9 12 6 9 6 4 7 53 

Švýcarsko 1 0 0 0 0 0 0 1 

Tunisko 0 0 0 0 0 0 2 2 

UK 40 38 61 47 58 74 30 348 

Ukrajina 0 0 0 0 0 0 1 1 

USA 99 86 75 75 77 74 90 576 

Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKLADBY celkem 202 189 183 198 218 194 188 1372 
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Nejvíce zastoupené země vydání skladeb ve vysílání 

Tabulka č. 20: Procentuální zastoupení nejfrekventovanějších zemí vydání skladeb Radia Wave 

pořadí země vydání četnost 

1. USA 41,98 % 

2. UK 25,36 % 

3. ČR 4,88 % 

4. Německo 3,93 % 

5. Švédsko 3,86 % 

6. Francie 3,49 % 

7. Kanada 3,2 % 

8. AFRIKA 2,76 % 

9. Austrálie 1,74 % 

10. Norsko 1,53 % 

 

Interpretace zjištěných skutečností 

Výrazně převaţující zastoupení mají v případě vysílání Radia Wave skladby s původem ve 

Spojených státech, které tvoří více neţ 40 % z vysílání stanice. Skladby ze Spojeného 

království jsou sice také frekventované, mají ale oproti USA méně neţ poloviční procentuální 

zastoupení (25 %). V prvních deseti zemích původu, jejichţ skladby ve vysílání najdeme, se 

opět vyskytují anglofonní Kanada i Austrálie. Za pozornost dále stojí poměrně silné 

zastoupení zemí z afrického kontinentu, kterým Radio Wave ve svém vysílání věnuje 

samostatný pořad (Friday Ripple). Výrazněji zastoupené jsou ve vysílání stanice rovněţ 

Severské země, jejichţ skladby tvoří celých 7 % z vysílání. 

Překvapivým výsledkem je velmi nízká frekvence českých skladeb ve vysílání stanice. 

Přestoţe se podle dosavadních informací mělo jejich procentuální zastoupení blíţit celé třetině 

vysílání, ve skutečnosti tvoří necelých 5 % z vysílání. Ze slovenské produkce zaznělo za celý 

týden vysílání pouze 15 hudebních skladeb. 
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3.3.3. Srovnání stanic Radio 1 a Radio Wave s ohledem na země vydání skladeb 

V obou případech převaţují skladby s původem vzniku ve Spojených státech a Spojeném 

království, jejich zastoupení jsou však v porovnání stanic výrazně odlišná. Zatímco na Radiu 

Wave tvoří skladby z USA 40 %, na Radiu 1 jsou zastoupeny pouze v 20 %. Radio 1 má širší 

záběr dalších zemí, ze kterých skladby pochází: celkem bylo zjištěno 37 různých zemí (nebo 

kontinentů) původu skladeb, v případě Radia Wave figuruje v listu pouze 33 zemí. 

Procentuální zastoupení Severských zemí je v obou případech stanic téměř shodné: v případě 

Radia 1 je tvoří skladby z těchto zemí 6 %, v případě Radia Wave 7 %. Dalšími shodně 

zastoupenými zeměmi vzniku skladeb na prvních místech byly Německo, Francie, Kanada, 

Švédsko a Austrálie. 

Jak uţ z uvedených skutečností vyplývá, zásadní rozdíl byl analýzou zjištěn v zastoupení 

české hudební produkce. 15 % české tvorby na Radiu 1 výrazně převaţuje pouhá 4 % 

tuzemských skladeb na Radiu Wave. V tomto směru tedy domácím interpretům vychází 

Radio 1 výrazně více vstříc. 

3.4. Ţánry rozhlasové ţurnalistiky ve vysílání stanic 

Vedle hudebních ţánrů určují formát rozhlasové stanice také ţánry rozhlasové ţurnalistiky, 

které se v jejím vysílání vyskytují. Vzhledem k předpokládanému charakteru stanic je však ve 

výčtu analýzy pouze 8 kategorií těchto ţánrů, nebude tedy potřeba jejich četnost vyjadřovat 

v procentuálním zastoupení ve vysílání. Témata ţánrových vstupů jsou sice v kódovacím listu 

zmíněna, v analýze na ně však nebude brán zřetel; soustředíme se pouze na četnost jejich 

výskytu.  

3.4.1. Radio 1 

Četnost zastoupení ţánrů rozhlasové ţurnalistiky ve vysílání  

Tabulka č. 21: Kvantifikace ţánrů rozhlasové ţurnalistiky Radia 1 

ţánr pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle CELKEM 

komentář 0 0 0 1 0 0 0 1 

beseda 0 0 0 1 0 0 0 1 

rozhovor 7 2 4 3 3 0 2 21 

recenze 0 2 0 0 0 0 0 2 

reportáţ 0 0 0 0 0 0 0 0 

fleš 5 5 5 5 6 2 2 30 

portrét 2 0 2 1 1 0 0 6 

zpráva 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŢÁNRY CELKEM 14 9 11 11 10 2 4 61 
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Interpretace zjištěných skutečností 

Klasické ţánry se ve vysílání Radia 1 objevují pouze velmi zřídka. Z analýzy stanice lze 

například odvodit stoprocentní absenci klasického zpravodajství a reportáţe, komentář a 

beseda se ve vysílání objevily pouze v jednom případě. Lze tedy konstatovat neformální 

charakter výstupů moderátorů Radia 1, který se z velké většiny na klasické zpravodajství a 

publicistiku nesoustředí. 

Stanice se ovšem soustředí na reflexi kulturního dění, kaţdý všední den nabízí totiţ svým 

posluchačům minimálně pět flešů týkajících se nadcházejících kulturních událostí (galerie, 

kina, výstavy, koncerty a další), čímţ z tohoto ţánru činí ten nejvíce zastoupený. Druhým 

nejčastějším publicistickým ţánrem ve vysílání stanice je rozhovor, který je ve většině 

případů součástí hudebních či publicistických pořadů. V rámci uvedení vysílaných skladeb se 

často můţeme setkat se zmíněním zázemí interpretů, tato krátká uvedení však nelze povaţovat 

za plnohodnotný ţánr portrétu. Ten se v týdenním vysílání Radia 1 objevil pouze v šesti 

případech. Stejně tak plnohodnotné recenze jsou v rámci vysílání spíše výjimkou neţ 

pravidelným ţánrem. 

3.4.2. Radio Wave 

Četnost zastoupení ţánrů rozhlasové ţurnalistiky ve vysílání  

Tabulka č. 22: Kvantifikace ţánrů rozhlasové ţurnalistiky Radia Wave 

ţánr pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle CELKEM 

komentář 0 6 0 4 3 5 9 27 

beseda 0 0 0 1 0 0 1 2 

rozhovor 11 6 11 5 8 4 4 49 

recenze 5 5 6 6 5 6 10 43 

reportáţ 4 0 3 0 1 1 0 9 

fleš 8 10 9 9 9 8 6 59 

portrét 1 1 4 1 3 0 2 12 

zpravodajský blok 10 10 10 10 10 10 10 70 

ŢÁNRY CELKEM 39 38 43 36 39 34 42 271 

 

Interpretace zjištěných skutečností 

Radio Wave klade na četné zastoupení různých ţánrů rozhlasové ţurnalistiky ve svém 

vysílání velký důraz. Publicistika je nejen součástí jeho pořadů, ale s některými ţánry se 

setkáme i během hudebního proudu skladeb. Některé publicistické vstupy jsou nicméně 

během týdne reprízovány (nejčastěji recenze alb, knih a filmů). 
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Nejčetněji zastoupený je ţánr zprávy. Ten měl v našem případě podobu zpravodajského 

bloku, která se během kaţdého dne objevuje hned desetkrát. Silné zastoupení má také fleš, 

který ve vysílání tvoří rubrika Kulturistán. Dalšími nejfrekventovanějšími ţánry jsou rozhovor 

a recenze. Naopak nejméně najdeme ve vysílání stanice reportáţí a besed. 

3.4.3. Srovnání stanic s ohledem na ţánry rozhlasové ţurnalistiky 

Obě stanice se shodují častým výskytem ţánrů rozhovor a fleš. Přesto je frekvence výskytu 

těchto ţánrů na Radiu 1 téměř o 50 % niţší neţ ve vysílání Radia Wave. Zatímco Radio 1 

zařazuje rozhovory pouze jako součást hudebních a publicistických pořadů, na Radiu Wave se 

s nimi posluchač setká i v rámci denního hudebního toku vysílání.  

Ostatní kategorie ţánrů se ve vysílání Radia 1 neobjevují téměř vůbec. Radio 1 nevysílá 

zpravodajské bloky, jeho tvůrci se nesoustředí ani na ţánry recenze, reportáţe či 

plnohodnotných portrétů osobností / institucí. Oproti tomu Radio Wave z podstaty svého 

charakteru zasazuje tyto ţánry do svého vysílání ve značné míře. V obou případech je pak 

téměř zcela nezastoupený ţánr komenáře či besedy. 

3.5. Ověření hypotéz 

Před analýzou bylo v rámci výzkumné otázky nastíněno několik hypotéz vycházejících 

z předchozích zkušeností a poznatků. Výsledky analýzy nám nyní pomohou tyto hypotézy 

jednotlivě ověřit. 

H1: V playlistech stanice alternativního rozhlasového formátu převládají ţánry 

elektronické hudby, které tvoří více neţ 25 % z celkově odehrané hudby.  

Tato hypotéza byla potvrzena pouze v případě Radia 1, kde elektronická hudba tvoří 26,5 % 

z vysílaných hudebních ţánrů. Naopak v případě Radia Wave došlo k vyvrácení hypotézy: 

zastoupení elektronické hudby v jeho vysílání je pouhých 16,6 %. 

H2: 50 % skladeb odehraných stanicemi alternativního rozhlasového formátu bylo 

vydáno v roce 2010 a později. 

Tato hypotéza byla v obou případech potvrzena. Ve vysílání Radia 1 tvoří skladby z let 2010 

– 2012 celkově 63,7 % z vysílání, ve vysílání Radia Wave pak dokonce 71,1 %. 

H3: Zahraniční hudební produkce tvoří více neţ 70 % vysílání stanice alternativního 

rozhlasového formátu. 

Také tato hypotéza byla v případě obou stanic potvrzena. Radio 1 vysílá 84,6 % zahraniční 

produkce, Radio Wave vysílá 95,1 % zahraniční produkce. 
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H4: Více neţ 50 % skladeb odehraných stanicemi alternativního rozhlasového formátu 

pochází ze zemí mimo Spojené království a USA. 

Tato hypotéza nebyla ani v jednom případě potvrzena. Radio 1 se hranici hypotézy značně 

blíţí, přesto v jeho vysílání tvoří země mimo Spojené království a USA méně neţ 50 % 

vysílání (47,3 %). Ve vysílání Radia Wave je procentuální zastoupení těchto zemí ještě menší 

– 32,7 %. 

H5: Ve vysílání stanice alternativního rozhlasového formátu budou převaţovat ţánry 

rozhlasové ţurnalistiky typu rozhovor, recenze a portrét osobnosti. 

Poslední hypotézu výsledky analýzy obou vysílání nepotvrzují. Radio 1 nevysílá ţánry 

recenze ani portrétu osobnosti téměř vůbec, v případě Radia Wave pak převaţuje 

zpravodajství a portrét osobnosti rovněţ mezi nejvíce zastoupené ţánry nepatří. Osobnosti ze 

světa hudby a kultury obecně jsou posluchačům přibliţovány spíše prostřednictvím 

rozhovorů. 

3.6. Další moţné oblasti výzkumu 

Podrobnější výzkum by zaslouţil především samotný pojem alternativní stanice. V této práci 

jsou prostřednictvím výzkumu nastíněna její specifika, zajímavé by však rovněţ bylo srovnání 

alternativního rozhlasového formátu s formátem jiným, mainstreamovým, jelikoţ právě na 

tento pojem v práci často odkazujeme. 

Analýza reflektovala pouze dramaturgickou skladbu vysílání obou stanic. Dalším krokem 

by proto mohl být výzkum poměru hudebních a rozhlasových ţánrů a také celkového poměru 

hrané hudby a mluveného slova z hlediska časového. 

Součástí vysílání jsou také moderátorské vstupy, reklamy, jingly a další upoutávky stanic. 

Na charakteristiku a poměr těchto sloţek vysílání s ostatními však nebyl při analýze brán 

zřetel; analýza jejich zastoupení je proto další moţnou otázkou, jejíţ zodpovězení by pomohlo 

alternativní rozhlasový formát pro mladé přiblíţit. 

V případě analýzy hudebních skladeb byly kategorie ţánru, roku vzniku a země původu 

porovnávány pouze odděleně. Přínosné by proto dále bylo sledovat například četnost ţánrů či 

stáří skladeb vzhledem k jednotlivým zemím a podobné moţné souvislosti napříč 

kategoriemi. 

Vedle dramaturgie stanic je další otázkou vhodnou k výzkumu tematické zaměření jejich 

publicistických stanic. Výsledek by pomohl určit, kterým oblastem či konkrétním tématům je 

v alternativním rozhlasovém formátu věnována nejširší pozornost. 
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Přínosný by konečně mohl být i výzkum zaměřený na další konkrétní rozdíly fungování 

soukromých a veřejnoprávních rádií pro mladé posluchače. Naše poznatky byly v tomto 

směru pouze velmi omezené. Například role moderátorů v oblasti hudební dramaturgie 

stanice se jeví jako zajímavá otázka pro další analýzu. 

3.7. Obecná specifika alternativního rozhlasového formátu  

Na základě vypozorovaných skutečností lze nyní z příkladů Radia 1 a Radia Wave vyvodit 

několik společných charakteristik, kterými se alternativní rozhlasový formát jako takový 

vyznačuje. 

Nejčastějšími hudebními ţánry, které posluchači stanice alternativního rozhlasového 

formátu uslyší, jsou ţánry elektronické hudby, alternativní rock a indie. Alternativu v tomto 

případě představuje zejména převaha elektroniky, neboť s tímto ţánrem se ve stanicích 

našeho éteru setkáváme minimálně (do svých playlistů jej vedle našich příkladů zahrnuje 

pouze praţská stanice Radio Spin). Více neţ převaha jednoho ţánru je ale důleţitý rozptyl 

dalších ţánrů, které alternativní stanice vysílá. Se ţánry jako je jazz, soul, hip-hop, folk nebo 

world music se sice v našem éteru setkat můţeme, většinou však na odlišných, ţánrově 

vyhraněných stanicích, nikoli v playlistech stanice jedné. Široký záběr vysílaných hudebních 

ţánrů lze tedy povaţovat za výrazné specifikum alternativního rozhlasového formátu pro 

mladé posluchače. 

Dalším specifikem, které lze pro tento formát vyvodit, je důraz na aktuálnost odehraných 

skladeb. I ve starších ţánrech jako je alternative rock, jazz anebo world music se tvůrci 

formátu snaţí pro své posluchače vyhledat a představit nové trendy z dané oblasti. Často se 

jedná o skladby, které zatím nebyly oficiálně vydány, avšak jejich producenti je na 

internetových serverech jiţ sdíleli s veřejností. Posluchači tak mají moţnost sledovat hudební 

novinky často s velkým předstihem. Právě v posledním zmíněném ohledu jsou alternativní 

stanice napřed před ostatními mainstreamovými stanicemi, které se na aktuálnost odehraných 

skladeb rovněţ soustředí. 

U alternativní stanice šlo dále, podobně jako u stanic dalších formátů pro mladé 

posluchače, vysledovat převahu skladeb s původem ve Spojených státech a Spojeném 

království. Alternativu i v tomto případě představuje spíše široký záběr dalších zemí, ze 

kterých další skladby pochází. Za pozornost stojí zejména vysoký počet skladeb ze 

Severských zemí, z Německa či z Francie. Česká hudební produkce sice v alternativním 

rozhlasovém formátu nemá široké zastoupení, kdyţ se však ve vysílání objeví, je opět kladen 

důraz na její aktuálnost. Oproti převáţné většině dalších stanic se pak alternativní stanice 

snaţí nové a nadějné české hudebníky aktivně vyhledávat, představit svým posluchačům a 

dostat tak i začínající umělce do širšího povědomí posluchačské obce. 
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V otázce ţánrů rozhlasové ţurnalistiky lze jako specifikum formátu určit především silný 

důraz na reflexi kulturního dění. Zatímco zpravodajské relace se ve vysílání stanic 

alternativního formátu  vyskytují stejně často jako na většině stanic ostatních (nebo jako 

takové ve vysílání zcela chybí), jejich posluchači získávají značně větší počet informací o 

právě chystaných koncertech, výstavách, přednáškách a dalších kulturních událostech, kterým 

ostatní média celkově velkou pozornost nevěnují. Rovněţ recenze aktuálních novinek a 

rozhovory se současnými hudebními producenty a dalšími umělci se jeví jako specifikum 

těchto stanic. Alternativní rozhlasový formát se tedy snaţí nabídnout alternativu nejen 

v oblasti hudební produkce, ale i v oblasti témat, která svými pořady ve vysílání pokrývá. 

 

4. Představa cílové skupiny posluchačů o podobě alternativního 

rozhlasového formátu 

Hlavní výzkumná část této práce měla za cíl přiblíţit specifika alternativního rozhlasového 

formátu z hlediska skladby jeho vysílání. Důleţitou otázkou však doposud zůstává, jak by 

alternativní stanici definovala druhá strana – tedy veřejnost samotná. Stručnou sondou jsme se 

pokusili ověřit, zda skutečná podoba alternativního rozhlasového formátu odpovídá 

představám, které o něm mají jeho cíloví posluchači, mladí lidé s převáţně vysokoškolským 

vzděláním. 

4.1. Charakter výzkumné sondy  

Jelikoţ naše sonda není primární analýzou této práce a slouţí spíše pro hrubé nastínění 

představy mladých o alternativním formátu, bylo v jejím rámci osloveno pouhých 30 

respondentů, 50 % ţen a 50 % muţů. Jedinými podmínkami pro zapojení do sondy byl přitom 

věk respondentů od 18 let do 30 let a probíhající či dokončené vysokoškolské vzdělání. 

Pilotní průzkum ani pilotáţ v tomto případě prováděny nebyly. 

Sonda byla provedena prostřednictvím krátkého dotazníku
95

. Dotazník byl anonymní, 

jedinými povinnými údaji byl pro respondenty jejich věk a informace o vzdělání. Ten byl 

sloţen z průvodního dopisu a dále šesti otázek, na které respondenti odpovídali. V první části 

měli respondenti v rámci otevřené otázky vlastními slovy popsat představu o podobě 

alternativní rozhlasové stanice, dále následovalo pět otázek (s variantou vlastní odpovědi) 

zkoumajících názory respondentů na tuto podobu.
96

 Otázky se tedy týkaly pouze obecné 

představy respondentů o formátu, nikoli tomu, jak často oni sami rozhlas poslouchají anebo 

které stanice v našem éteru za alternativní povaţují.  

                                                 
95 Viz Příloha č. 5 
96

 Je nutné připustit, ţe vhodnější by byla škála, na které by respondenti označovali varianty od nejpravděpodobnější po 

nejméně pravděpodobnou podle názoru na stupeň zastoupení variant. Analýza takového typu dotazníku by však byla 

technicky náročnější a v rámci této práce jí uţ nemohl být věnován dostatečný prostor. 
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Získaná data byla opět analyzována prostřednictvím jednoduchých matematických 

operací v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. V případě otevřené otázky jsme pak 

vytvořili vlastní souhrn výroků, které se v dotaznících opakovaly nejčastěji, popřípadě byly 

vybrány výroky nejzajímavější. 

4.2. Prezentace výsledků sondy  

4.2.1. Obecná představa o alternativním rozhlasovém formátu
97

 

Nejčastějším specifikem formátu, který respondenti zmiňovali, byla odlišnost vysílané 

hudební produkce od produkce tzv. mainstreamových stanic. Uváděn byl v tomto ohledu 

důraz stanic spíše na kvalitu a přínos díla neţ na popularitu skladeb, absence písní ze ţebříčků 

populárních hitparád a celková odlišnost hudební dramaturgie od dramaturgie médií hlavního 

proudu. Stanice se podle respondentů soustředí se především na aktuální trendy v současné 

alternativní hudbě, zároveň sama stanice aktivně vyhledává nové nadějné interprety, se 

kterými posluchače seznamuje. „Můţeme zde často slyšet umělce, kteří se snaţí vytvořit 

nějaký nový hudební styl, experimentují nebo vytváří sloţitější zvukové skladby,“ shrnuje 

tento ohled názor jednoho z respondentů. 

Respondenti ve značné míře poukazovali rovněţ na tematicky odlišné zaměření programů 

ve vysílání stanice alternativního formátu. Publicistika se zde často věnuje tématům, která 

nejsou cílená na většinové publikum, často informuje o kulturních akcích určených pro malé 

segmenty obecenstva. „Jednoduše řečeno se alternativní rádio svým vysíláním soustředí na… 

společenská témata, který se v 99 % dalších českých rádií neobjevují,“ zmiňuje jeden 

z respondentů. Dalšími zmiňovanými specifiky v tomto ohledu bylo velké mnoţství 

rozhovorů, které se vedou s nekonvenčními a zajímavými osobnostmi nejen ze světa kultury. 

Posledním často zmiňovaná specifika se týkají spíše formální stránky vysílání neţ 

ţánrového zaměření stanice. Respondenti často poukazují na specifický projev moderátorů na 

stanici alternativního formátu. „Slovo moderátorů obsahuje méně obskurních vtípků a více 

informací o vysílané hudbě neţ klasická rádia pro mladé,“ zněl názor jednoho respondenta. 

V odpovědích respondentů se rovněţ objevily zmínky o neformálním projevu moderátorů, 

případně o jejich vadách řeči, nedostatečné jazykové vybavenosti či fádním charakteru tohoto 

projevu. Zmiňováno bylo také menší mnoţství reklam neţ v případě běţných formátů, 

popřípadě jejich specifický charakter s ohledem na cílovou skupinu posluchačů.  

 

 

 

                                                 
97

 Viz příloha č. 6  
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4.2.2. Konkrétní specifika alternativního rozhlasového formátu 

Hudební ţánr 

První otázka zkoumala, jaký hudební ţánr uslyší podle respondenta posluchači alternativní 

stanice nejčastěji. Nejvíce respondentů (46 %) povaţuje za převaţující hudební ţánr skupinu 

subţánrů elektronické hudby. Dalších 30 % z nich zvolilo jako nejvíce frekventovaný ţánr 

indie, 17 % pak za nejčastější ţánr v playlistech povaţuje alternative rock. 

 

Tabulka č. 23: Názor respondentů na nejvíce zastoupený hudební ţánr 

 

Převaha domácí či zahraniční tvorby 

Další otázka zkoumala respondentův názor na to, zda v playlistech alternativní stanice 

převaţuje domácí či zahraniční tvorba. Celých 97 % z dotázaných uvedlo, ţe převaţující je 

v tomto případě tvorba zahraniční. 

Tabulka č. 24: Názor respondentů na převaţující hudební tvorbu 

 

alternative 
rock 
17% 

indie 
30% 

elektronic 
music 
46% 

jiný 
7% 

domácí tvorba 
3% 

zahraniční 
tvorba 

97% 
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Země původu hudebních skladeb 

Respondenti byli dotázáni, v kterých zemích mají nejčastěji skladby hrané na alternativní 

stanici svůj původ. Celých 60 % dotázaných uvedlo jako nejvíce zastoupenou zemi původu 

skladeb Spojené království, 27 % pak Spojené státy americké. Také severské země označilo 

jako nejčastější země původu 10 % respondentů. 

 

Tabulka č. 25: Názor respondentů na nejvíce zastoupenou zemi původu skladeb 

 

 

Rok původu hudebních skladeb 

Na otázku, jaký rok původu hudebních skladeb je ve vysílání daného formátu nejvíce 

zastoupený, zvolila většina respondentů (87 %) rok 2012. Jinou moţnost vybralo pouze 13 % 

z dotázaných. 

Tabulka č. 26: Názor respondentů na nejvíce zastoupený rok původu skladeb 

 

USA 
27% 

Spojené 
království 

60% 

Severské země 
10% 

další 
3% 

2012 
87% 

2011 
6% 

2010 
7% 
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Publicistický ţánr 

Poslední otázka zjišťovala názor respondentů na nejvíce zastoupený publicistický ţánr ve 

vysílání alternativních stanic. Necelých 80 % uvedlo jako tento ţánr rozhovor, druhou 

nejčastější odpovědí pak byla recenze (17 %). 

 

Tabulka č. 27: Názor respondentů na nejvíce zastoupený publicistický ţánr 

 

 

4.3. Srovnání výsledků sondy se závěry předchozí obsahové analýzy 

Co se obecné podoby alternativního formátu týče, konkrétní závěry se ze srovnání představy 

našich respondentů a dříve zjištěných charakteristik formátu vyvodit nedají. Kladou-li 

respondenti důraz především na odlišnost hudební tvorby a ţánrů stanice od stanic 

mainstreamových, byla by na místě srovnávací analýza alternativního formátu s formáty 

odlišnými, popřípadě kvalitativní analýza zkoumající konkrétní představy dotázaných o 

alternativní hudební produkci. Budeme-li ale za specifika alternativní hudební produkce 

povaţovat převahu ţánru electronic music, který je jinak ve vysílání tuzemských stanic 

ojedinělý, a rozmanitost dalších vysílaných hudebních ţánrů, představa respondentů se do 

značné míry shoduje se zjištěnými skutečnosti a našimi závěry. 

Představa dotázaných o konkrétních aspektech vysílané hudby se rovněţ do značné míry 

shoduje se poznatky, které obsahová analýza přinesla. Ţánr electronic music, který většina 

z respondentů povaţuje za nejvíce zastoupený, se i v naší analýze ukázal jako ten nejvíce 

frekventovaný. Shodné závěry jako analýza přinesly i odpovědi respondentů na otázku 

převaţující tvorby, zahraniční produkce skutečně tvoří převáţnou většinu z vysílání stanice 

alternativního rozhlasového formátu. Přes polovinu dotázaných dále zastává názor, ţe nejvíce 

skladeb z playlistu stanice alternativního formátu pochází ze Spojeného království. Tuto 

reportáž 
6% recenze 

17% 

rozhovor 
77 % 

další 
0% 
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domněnku potvrzují pouze výsledky Radia 1, na Radiu Wave ovšem převládá hudba z USA 

(první místo s více neţ 40 % výskytu). Je nasnadě, ţe Spojené státy jsou vnímány spíše jako 

země zrodu mainstreamové hudby; kdyţ však porovnáme skladby z USA a jejich ţánr, 

zjistíme, ţe tato představa je do značné míry zkreslená. Odpovědi respondentů se však shodují 

s výsledky analýzy v otázce stáří odehraných skladeb. Drtivá většina z nich skutečně pochází 

z roku 2012. 

Z publicistických ţánrů určila převáţná většina dotázaných jako nejvíce zastoupený ţánr 

rozhovoru. I v tomto ohledu se názory respondentů s výsledky naší analýzy shodují. Recenze 

a reportáţe však najdeme převáţně na Radiu Wave. Radio 1 příliš mnoho publicistických 

příspěvků ve svém vysílání nenabízí, stěţejní je pro stanici skutečně spíše sloţka hudební. 

V tomto ohledu se tak skutečná podoba programového schématu stanice s představami svých 

cílových posluchačů můţe rozcházet. 
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo přiblíţit čtenářům specifika alternativního formátu. 

Tohoto cíle bylo dosaţeno za pomoci podrobné analýzy vysílání stanic Radio 1 a Radio 

Wave. Jak jsme viděli, tyto stanice skutečně projevují značnou shodu v podobě svého 

vlastního formátu. Tato shoda panuje zejména v oblasti vysílané hudební produkce, kdy obě 

stanice věnují velkou pozornost mnoha rozmanitým ţánrům a subţánrům současné hudby. 

Shodně se také obě stanice snaţí aktivně vyhledávat nejnovější trendy ze světa kultury jako 

takového. Potvrzeno bylo také předpokládané zastoupení mnoha zemí původu hudebních 

skladeb, které jsou posluchačům ve vysílání obou stanic představovány. 

Vedle zmíněných společných rysů stanic bylo zmíněno i několik konkrétních bodů, ve 

kterých se jejich dramaturgie rozchází: ať uţ v případě výrazně silnějšího zastoupení 

elektronické hudby na straně Radia 1 anebo malého procenta české hudební produkce na 

straně vysílání Radia Wave. Značný rozdíl panuje také v zastoupení vysílaných rozsahových 

ţánrů, které je v případě Radia 1 skutečně minimální. 

Pomocí výzkumu byly v  této práci zcela (tedy v případě obou stanic) potvrzeny pouze 

dvě hypotézy z pěti vytyčených. Dvě hypotézy se jako pravdivé ukázaly vţdy jen v jednom 

případě zkoumané stanice, poslední hypotéza týkající se rozhlasových ţánrů pak 

předpokládané skutečnosti nepotvrdila téměř vůbec.  

 Doplňující výzkum v podobě zběţné sondy mezi mladými vysokoškoláky měl ze své 

podstaty velmi omezený charakter, přesto splnil svůj vytyčený cíl a přinesl čtenářům několik 

zajímavých závěrů. Především odhalil, ţe podoba alternativního formátu se skutečně do 

značné míry shoduje s představami svých cílových posluchačů. Právě představa veřejnosti o 

mediálních obsazích, které jsou jí denně předkládány, by však dozajista zaslouţila větší 

pozornost a samostatnou podrobnou analýzu v celé své šíři. Nabízí se především kvalitativní 

výzkum, který nejlépe pracuje s lidským elementem a zpravidla ve své oblasti přináší zcela 

nové skutečnosti a poznatky. 

Celá práce však nastiňuje mnohem větší počet otázek, se kterými se v problematice 

rozhlasových formátů můţeme setkat. Vycházeli jsme z předpokladu, ţe zkoumané stanice 

s danými charakteristikami lze povaţovat za alternativní a zkoumali obsah jejich vysílání. 

Jako stejně důleţité se však jeví srovnání s formáty hlavního proudu; jen tak lze totiţ 

vypozorovat rozdíly, které od sebe tyto dva obecné typy formátu odlišují. Analýza tohoto typu 

by však nutně musela být velmi rozsáhlá a je otázkou, zda je vůbec vhodná pro akademickou 

práci jednoho autora, či spíše pro práci kolektivu několika jedinců nebo celé organizace. 

Stejně přínosná by mohla být i reflexe proměny představ o tom, co je v dané kultuře za 
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alternativní vůbec povaţováno. Taková práce by pak svým tematickým zaměřením spadala 

spíše do oblasti zájmu kulturálních studií.  

Závěrem lze konstatovat, ţe poznatky, které tato práce představila, mají uţ z podstaty 

dané problematiky jen omezenou platnost. Rozhlasový formát je totiţ elementem 

proměnlivým jak v čase stejně jako v závislosti na kulturním prostředí, ve kterém médium 

rozhlasu funguje. Zjištěné skutečnosti výrazně lišit od reality rozhlasového vysílání v řádu 

několika budoucích let stejně jako od této reality v jiných zemích neţ je právě Česká 

republika. Přesto lze i tuto aktuální reflexi současné alternativní rozhlasové tvorby povaţovat 

za přínosnou. 
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Příloha č. 2: Vysílací schéma Radia Wave 
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Příloha č. 3: Rozhovor s programovým ředitelem Radia 1 Petrem Urbanem 

 

Váš rozhlasový formát se často nazývá alternativním. V jakém smyslu přesně máte 

pocit, ţe alternativu nabízíte? 

Alternativu nabízí Radio 1 především díky hudbě, který se na frekvenci 91,9 FM hraje. Ţádné 

jiné radio nemá tak široké spektrum hudebních ţánrů. Na Radiu 1 lze slyšet opravdu všechnu 

moţnou "okrajovou" hudbu. A to například v pořadech 13 syrových nebo Seance. V 

programu se ale věnujeme i propagaci alternativní kultury napříč celým spektrem - film, 

literatura, výtvarné umění a podobně. 

Jak byste definoval cílovou skupinu posluchačů Radia 1? 

Vzhledem k širokému spektru ţánrů, které hrajeme, je široká i naše cílová skupina. Hlavní 

cílová skupina je mezi dvaceti a devětatřiceti lety, ale poslouchají nás i mladší i starší 

posluchači. Těch starších je moţná ještě víc, zejména kolem čtyřiceti a padesáti lety. Velmi 

mladí lidé kolem patnácti aţ dvaceti let nás ještě příliš neposlouchají, asi víte jak to je, tito 

lidé obecně moc rádio neposlouchají a spíše mají vlastní empétrojky. Jinak nás poslouchá o 

něco víc muţů neţ ţen. Nejcharakterističtější vlastností našich posluchačů pak je to, ţe jsou 

otevření, většinou vysokoškoláci nebo lidé na vyšších pozicích, hodně často jsou to hlavně 

lidé z médií – ať uţ grafici, nebo produkční.  

Cílí vaše rádio svůj program více na posluchače, kteří jsou s ním od samého začátku, 

anebo se spíše snaţí získat mladé lidi do třiceti? 

Je to asi padesát na padesát. Někteří naši moderátoři jsou specifičtí tím, ţe hrají spíš starší 

muziku, ale snaţíme se to vyrovnávat tím, ţe přijímáme i nové lidi, mladé lidi, kteří hrají 

novou muziku. Je to tedy vyrovnané – někteří moderátoři jsou tu pro lidi, kteří nás 

poslouchají uţ patnáct, dvacet let, někteří zase pro mladé lidi, co chtějí objevovat novinky. 

V posledních dvou, třech letech ale i naši stálí posluchači mají zájem slyšet novou a 

inovativní muziku, nechtějí být ve svém stereotypu. 

V čem vidíte hlavní rozdíl mezi fungováním vašeho rádia a veřejnoprávního Radia 

Wave? 

Zásadní rozdíl je určitě v tom, ţe nemáme playlisty. Je na kaţdém moderátorovi, co si ve své 

směně bude hrát. Máme ale jistá nepsaná pravidla: Musí zahrát alespoň jednu novinku v 

hodině a určitý počet písní z naší hitparády. Dále má povinnost zahrát dva songy z české či 

slovenské produkce za hodinu. To se ale týká jen denního vysílání přes pracovní týden, o 

víkendu a v noci si DJové mohou hrát, co chtějí. Jinak samozřejmě hlavním rozdílem je, ţe 
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Wave funguje z peněz daňových poplatníků, zatímco my pouze z toho, co získáme z reklamy, 

takţe bojujeme, co to jde. 

Soustředíte se jakoţto rádio pro mladé posluchače na určité specifické publicistické 

ţánry (například recenze hudby, reportáţe…)? 

Klasické reportáţe a recenze hudby jako to dělá rozhlas neděláme. Jedině některý z 

moderátorů rozebere pár větami nějakou desku třeba. Ale samo. publicistické pořady máme. 

Hlavní je především diskusní pořad Zátiší nebo třeba Odváţné palce (recenze filmů).  

Jaké jsou vaše vztahy s Radiem Wave? Vzhledem k vaší ţánrové podobnosti by se dalo 

předpokládat, ţe byste společně mohli pracovat na kulturních projektech a podobně… 

Jsou akce, které podporujeme jak my, tak Radio Wave, ale ţe by byla nějaká větší spolupráce, 

to není. Jsme v pohodě, nijak proti sobě nebojujeme… Radio Wave se pro nás ani nedá brát 

jako konkurence, jednak proto, ţe je to Český rozhlas a jednak proto, ţe je to digitální rádio, 

není to FMko. Určitě ale existuje několik stovek posluchačů, které kolidují mezi námi a 

Wavem. 
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Příloha č. 4: Rozhovor s šéfredaktorem Radia Wave Tomášem Turkem 

 

Váš rozhlasový formát se často nazývá alternativním. V jakém smyslu přesně máte 

pocit, ţe alternativu nabízíte? 

„Alternativní“ je poněkud nešťastné slovo, evokuje menšinovou stanici, coţ jistě nejsme. RW 

je alternativní ve smyslu nabízení jiných moţností oproti českým komerčním stanicím. RW 

coby veřejnoprávní rádio nabízí nejen spotřební obsah, ale zároveň je názorové, ve vysílání je 

spousta recenzí a dalších publicistických ţánrů a nespoléháme se na ţebříčky hitparád, ale 

snaţíme se pro český trh objevovat novou hudbu, témata apod. 

Jak byste vy sám definoval cílovou skupinu Radia Wave? 

Mladí lidé okolo 25ti let, kteří se snaţí být aktivní v objevování nových obzorů v hudbě, 

kultuře, společenských tématech. Posluchač Radia Wave se nespokojuje s rádiem jen coby 

s kulisou, nevnímá hudbu jako vatu. Snaţí se být neustále u toho, co se děje nejen v českém, 

ale i ve světovém kontextu. Rád si vytváří vlastní názor. 

Hrají vaši moderátoři v průběhu svých denních pásem podle předem nastavených 

playlistů? 

Hrají, ovšem playlist není generován mechanicky jako u komerčních stanic, ale je pečlivě 

sestavován dramaturgy, píseň po písni v citlivém vztahu k tématům, o kterých v danou chvíli 

mluvíme. Playlisty vytvářené pomocí Selectoru jsou někdy kritizovány, ale je to jen 

z neznalosti, jak takové plánování připravovat. Na Radiu Wave je skvělým pomocníkem. Pro 

plánování playlistů ho pouţíváme pouze v denním vysílání, večer v ţánrových pořadech ne. 

Snaţíte se v rámci svého formátu zařazovat do vysílání především aktuální songy 

z posledních pár let?  

Hrajeme především novou hudbu. Troufám si tvrdit, ţe jsme nejaktuálnější stanice v Česku 

Máte nějakou minimální nepsanou kvótu na počet odehraných českých skladeb v éteru 

(podobně jako je tomu u Radia 1)? 

Musíme hrát zhruba 20% české produkce. 

Soustředíte se jakoţto rádio pro mladé posluchače na určité specifické publicistické 

ţánry (například recenze hudby, reportáţe…)? 

Jak uţ jsem říkal, jednou z našich devíz jsou recenze, rozhovory, názorové rubriky, reportáţe. 

Tyto formáty jsou pro Radio Wave klíčové a odlišují nás od ostatních stanic, kde se například 

hudba „pouze hraje“. 
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Příloha č. 5: Vzor dotazníku pouţitého při doplňující sondě 

 

Váţení přátelé, 

Studuji na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v rámci realizace diplomové práce na 

téma Specifika alternativních rozhlasových formátů pro posluchače mladších věkových 

kategorií provádím dotazníkovou sondu mezi lidmi mladšími 27 let s probíhajícím či 

ukončeným vysokoškolským vzděláním. 

Cílem tohoto šetření je zjistit, co si pod pojmem alternativních rozhlasových stanic (dále 

rádií) dnešní mladí vysokoškoláci představují a jaká jsou podle nich konkrétní specifika 

takové stanice. 

Ráda bych zdůraznila, ţe dotazník je anonymní a neexistují v něm ţádné správné ani špatné 

odpovědi. 

Mnohokrát děkuji za Vaši spolupráci, 

Mariana Kopecká 

 

 

Část 1: Základní informace o respondentovi 

Jsem : ţena   muţ   (označte prosím kříţkem) 

Můj věk:..................... 

Vzdělání:.................... 

Datum vyplnění: (den, měsíc, rok)................................ 

 

 

Část 2: Dotazník 

Zakrouţkujte prosím vţdy jen jednu vypsanou odpověď anebo napište odpověď vlastní. 

Tam, kde je to napsáno, vypište prosím na vymezené místo pouze vlastní odpověď v několika 

větách. 

1) Napište, prosím, čím se podle vás alternativní rádio pro mladé posluchače vyznačuje: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2) V alternativním rádiu posluchači nejčastěji uslyší hudební ţánr: 

a) alternativní rock 

b) indie 

c) elektronickou hudbu (electropop, dubstep, drum and bass, nu-disco, broken beat a další) 

d) jiný (vypište): 

………………………. 

 

3) V playlistech alternativního rádia převaţují hudební skladby: 

a) domácí tvorby 

b) zahraniční tvorby 

 

4) Ze zahraniční hudební produkce převaţují v playlistu alternativního rádia interpreti z: 

a) USA 

b) Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

c) Severských zemí (Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Faerské ostrovy) 

d) jiné (vypište): 

……………………………………. 

 

5) Skladby, které posluchači alternativního rádia uslyší nejčastěji, pochází z roku: 

a) 2012 

b) 2011 

c) 2010  

d) starší (vypište): 

…………………………………… 
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6) Alternativní rádio vysílá nejčastěji publicistický ţánr: 

a) reportáţ 

b) recenze 

c) rozhovor 

d) jiný (vypište): 

……………………………………. 

 

 

Děkuji vám za trpělivost při vyplnění dotazníku! 
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Příloha č. 6: Odpovědi respondentů sondy na otázku č. 1  

ŢENY 

„Rádio odlišné repertoárovou nabídkou – odlišným programem od tzv. mainstreamových 

radií. Soustředí se na hudební ţánry a nemají rádi Helenku ani Lucinkou Vondráčkovou.“ 

„Neorientuje se v první řadě na co nejvyšší poslechovost, tzn.  ţe se vyznačuje odvahou ve 

výběru skladeb, které jsou mnohdy velmi vzdálené mainstreamu a posluchače (spíše neţ by 

oblaţovaly nostalgií skrze poslech starých známých fláků) mnohdy seznamují s jim doposud 

neznámými písněmi, či dokonce interprety a přivádějí je na nové inspirace. Alternativní 

hudební stanice se orientují na kvalitu, a i kdyţ to nemusí být jejich primární záměr, své 

posluchače vzdělávají.“ 

„Alternativní rádio se vyznačuje specifickými hudebními ţánry, které většina mladé 

populace neposlouchá a to z toho důvodu, ţe nespadají do mainstreamu nebo ţe je jednoduše 

nezná.“ 

„Neveřejnoprávní rádia, digitální či online rádia…“ 

„Zajímají se o aktuální téma mladých lidí, přináší jím informace z festivalů, setkání ale i 

protestů. Informuje o plánovaných změnách týkajících se studentů nebo absolventů, vysílá 

diskuze s absolventy jednotlivých oborů, kde sdělují své zkušenosti. Přináší nové rytmy a 

styly ze světa.“ 

„Nevím, čím by se mělo vyznačovat alternativní rádio pro mladé posluchače. Osobně za 

alternativní rádio povaţuji rádiovou stanici, která hraje nemainstreamovou hudbu, tedy 

hudbu, kterou neznáme z jiných rádií. Styl hudby se můţe lišit podle typu pořadu nebo 

posluchačskou skupinu, na kterou je pořad/rádio zaměřené. V případě alternativního rádio je 

dobré, kdyţ se různé styly hudeb střídají (tedy NEPROLÍNAJÍ) v programu a jde o pořady 

„na pokračování´ (viz. Radio1). Čím dále se vyznačuje alternativní rádio je malé mnoţství 

reklam (i kdyţ dnes uţ si nemůţeme moc vybírat!) a omezený prostor vymezený pro 

vyjadřování redaktorů/posluchačů na telefonu, pokud nejde o zajímavé téma, na které je celý 

program zaměřený, jsem ráda, kdyţ se rádio věnuje zejména pouštění hudby. Také se trochu 

bojím toho označení „alternativní rádio pro mladé posluchače“, protoţe kategorii „pro mladé 

posluchače“ mohu jen těţko rozlišit. Nevím, jestli patřím mezi mladé posluchače, nebo o 

jakou skupinu lidí se vlastně jedná. Myslím si, ţe poslech ať uţ alternativního rádia, nebo 

jakéhokoli jiného rádia není věkově nijak ohraničen a je to dobře.“ 

„Hraje převáţně nezávislou hudbu, tj. mimo hlavní proud (ale současnou). Jednotlivé 

rozhovory jsou delší, nepředstavují pouze „vsuvky“ mezi reklamami a hudbou. Počet reklam 

je menší, příp. rádio pouţívá netradiční reklamní formáty. Přichází s novými formami 

„rozhlasových pořadů“. Klade důraz i na další formy umění – např. filmové, výtvarné apod. 

Rozhovory mají obsah.“ 

„Nabízí alternativu – tedy jiný obsah vysílání neţ mainstreamová rádia. Slovo moderátorů 

obsahuje méně obskurních vtípků a více informací o vysílané hudbě neţ „klasická“ rádia pro 
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mladé. Jednoduše řečeno se alternativní rádio svým vysíláním soustředí na hudbu a 

společenská témata, které se v 99 procentech dalších českých rádií neobjevují.“ 

„Moţnost poslechu online, moţnost skladby programu jako „radio na přání“ cro1, databáze 

pořadů, zajímavé rozhovory, alternativní hudba.“ 

„Hudba odlišná od ostatních stanic, specifický styl moderování.“ 

„Alternativní hudba, víc rozhovorů, méně reklam.“ 

„Nehraje písničky z čel hitparád typu Evropa 2, moderátoři sami hledají hudbu, kterou 

poscluhačům budou hrát. Moderátorská okna mají neformální charakter. Často vysílá 

rozhovory s osobnostmi ze světa kultury.“ 

„Nová hudba, kulturní servis, neměly by chybět analýzy na téma politika / společnost, ale 

bohuţel často postrádám, alternativní umělecká scéna v různých ţánrech, mladí moderátoři, 

specifická reklama zaměřená na specifickou cílovou skupinu, rozhovory s kulturními 

osobnostmi, debaty, kritika literatury, naopak si myslím, ţe naprosto zbytečná je jakákoli 

hitparáda, bohuţel ji na rádiích pořád slyšíme.“ 

„Hraje, to co se nehraje na běţných stanicích, hledá zajímavé a nové věci, dává prostor i 

jiným druhům projevu (slovo např.).“ 

„Nehrají mainstreamovou muziku, informují o kulturním dění ve městech, moderátoři mívají 

často vadu řeči či znuděný projev. Pouštěná hudba je novějšího data.“ 

MUŢI 

„Rozsah vysílaných hudebních ţánrů se neomezuje jen na současné styly, ale snaţí se 

obsáhnout co nejširší spektrum nehledě na popularitu, spíš jako kvalitu a význam díla.“ 

„Hudbou, kterou tak dobře neznám ale dovede mi ji dávkovat tak, aby se mi dovedla zalíbit. 

Rozhovory s umělci atd. Minimixy jako např. na Radiu 1 (BBC, UK).“ 

„Neotřelý, nový a kvalitní tracky….“ 

„Jinou neţ mainstreamovou hudbou, resp. ţánry, které klasická rádia do svého éteru zřídka 

pouštějí. Niţším podílem komerční prezentace. Neformálností projevu moderátorů. Více 

kulturních doporučeních pro mladé posluchače a programová orientace na alternativní mladé 

posluchače.“ 

„Vyznačuje se tím, ţe nehraje normalizační popmusic a podobnou ţumpu. Hraje i okrajové 

ţánry a neprokládá hudbu bulvárními ţvásty. Moderátor se nesnaţí být cool jako Leoš Mareš 

a místo propagaci své osoby mluví o pouštěné hudbě. Prostor by také měl být pro rozhovory 

s nekonvenčními a zajímavými osobnostmi nejen ze světa kultury.“ 

„Alternativní rádio dle mého názoru můţe např. fungovat jako nezávislá platforma pro různé 

specifické ţánrové odvětví s relacemi plných hudebních vstupů či mluveného slova.  
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Specifikum je v tomto případě na místě, jelikoţ je to základní vlastnost těchto rádií.“ 

„Vysílá víc hudby neţ mluveného slova; okrajovější hudební ţánry a tématické pořady, které 

se jim věnují; nemá striktní playlist, opakující se několikrát denně; často informuje o 

kulturních akcích, výstavách, koncertech; má specifický cílený druh reklamy; má neformální 

moderátory s vadou řeči.“ 

„Alternativní rádio by mělo představovat alternativu k maistreamovým rádiím, převáţně asi 

sloţením hudebního programu, tematickými programy atd.“ 

„Špatnou jazykovou vybaveností moderátorů.“ 

„Alternativní hudbou, kterou nehrají klasická rádia. Vlastní témata – mimo vliv PR.“ 

„Nabízí nejrůznější ţánry, které nespadají do mainstreamového pop/rocku. Zároveň dochází 

k prolínání jednotlivých ţánrů. Můţeme zde často slyšet umělce, kteří se snaţí vytvořit 

nějaký nový hudební styl, experimentují nebo vytvářejí sloţitější zvukové skladby.“ 

„Rádio s vlastní autorskou tvorbou blízkou současným mladým lidem a hudební dramaturgií 

plně nekopírující mainstereamové hity.“ 

„Tím, ţe hraje hudbu a věnuje se tématům, které nejsou cílené na většinové publikum a na 

masy. Tím nabízí alternativu k většině rádií, které se snaţí především oslovit co největší 

počet posluchačů.“ 

„Sleduje aktuální trendy v současné hudbě, které následně pouští v rámci svého vysílání. 

Mělo by být průkopníkem nových stylů a hledat nové neotřelé interprety v této oblasti. 

Nemělo by být konzervativní.“ 

„Alternativní rádia vnímám jako zbytek mnoţiny kolem tradičních rádií (tradičních 

posluchačů; mainstreamu) myslím ,ţe alternativní  rádio má stejné funkce (vydělávat, bavit, 

informovat, vzdělávat, propagovat), ale pro nemainstreamový okruh lidí. V podstatě se liší 

(vyznačuje) pouze cílením na menší segment, je podrobněji zacílené (mark. výhoda), danému 

segmentu podává ţádaný obsah ţádanou formou, funkce má stejné.“ 




