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Abstrakt
Diplomová práce pojednává o hudební dramaturgii nejposlouchanější veřejnoprávní
stanice Českého rozhlasu - Radiožurnálu a zasazuje ji do kontextu politickoekonomických vztahů, které na ni působí. Podoba hudby na Radiožurnálu byla
předmětem dlouhodobé kritiky ze strany odborné i široké veřejnosti, jež vyústila v
prosinci 2011 ve veřejný seminář pořádaný regulátorem - Radou Českého rozhlasu.
Práce mapuje tradiční požadavky na média veřejné služby a jejich proměnu spojenou s
liberalizací trhu, digitalizací a nástupem nových médií. Z hlediska hudby je diskutována
její společenská funkce, její vztah k veřejnoprávním médiím a normativní požadavky,
které jsou na média v souvislosti s kulturou a hudbou kladeny. Pro srovnání je hudební
složka porovnávána s vysíláním komerčních celoplošných rozhlasových stanic (Impuls
a Evropa 2), pro něž platí jen marginální zákonné požadavky. Práce rovněž popisuje
veřejnou diskuzi o podobě vysílání a abstrahuje argumenty kritiky. Často zmiňovanými
problémy bylo mimo jiné například časté opakování jednotlivých skladeb i interpretů,
příliš úzký záběr v repertoáru umělců obsažených v databázi či celková zastaralost
hudebního fondu, která nepřispívá k povznášení veřejného vkusu a podpoře české
kulturní identity. Pravdivost těchto domněnek pak spolu s proměnou hudební
dramaturgie v reakci na nespokojenost veřejnosti ověřuje výzkum na datech o vysílání
sbíraných internetovým projektem Playlist Radiožurnálu.

Abstract
This diploma thesis researches music dramaturgy of Czech public service radio
Channel One (Radiožurnál) and pursues the goal of exploring hidden relations of
political economy influencing its shape. The dramaturgy itself had been long criticised
from both the public and experts and finally led to a public workshop held by the
institution governing the broadcaster at arm's distance - The Council of Czech Radio in
December 2011. The diploma thesis investigates the field of traditional requirements
imposed on public service broadcasters as well as the redefinition of public service
broadcasting due to market liberalisation and rise of new media in digital environment.
For further context, the structural function of music in different types of societies is
discussed; attention is also paid to relation of music and public service radio and
normative demands for broadcasted music. Music dramaturgy of Czech Radio Channel
One is then compared to two commercial broadcasters (Impuls and Evropa 2) on which
only limited legal regulations are imposed. The final research describes public
discussion over the channel's music and verifies legitimacy of complaints (which
included too frequent repetition of songs and artists, few songs of one artist in database
only or obscolencence of broadcasted music not giving a lead to public taste) on
extensive data about broadcasted music collected in public domain by digital project
Playlist Radiožurnálu.
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Úvod
Český rozhlas je jednou z nejstarších evropských veřejných institucí zajišťující
rozhlasové vysílání. Jeho historie je přibližně jen o tři čtvrtě roku kratší než u vůbec
nejstarší veřejnoprávní instituce – BBC – a čítá mnoho významných okamžiků, které
vybudovaly jeho slávu nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí. Neméně dlouhá je i
historie názvu Radiožurnál – první kanál Českého rozhlasu byl se vznikem samostatné
České republiky pojmenován po společnosti Radiojournal, která tradici rozhlasového
vysílání v roce 1923 na našem území zahájila. Český rozhlas volbou tohoto názvu pro
(v současnosti nejposlouchanější) veřejnoprávní stanici odkazoval k hodnotám, které
formuloval již první ředitel BBC lord J. C. W. Reith – vysílání „toho nejlepšího“ ze
všech oborů lidské činnosti a specifických úkolů informování, vzdělávání a poskytování
zábavy s důrazem na povznášení veřejného vkusu. V protikladu k výše řečenému byl
však Český rozhlas v novodobé historii veřejností mnohokrát kritizován za podobu
hudby, kterou Radiožurnál vysílal. Veřejnost označovala hudební složku vysílání za
neposlouchatelnou a deklarovala přelaďování na jiné stanice ihned po ukončení naopak
oceňovaných zpravodajských a publicistických relací.
Motivací pro výběr tohoto tématu bylo neobvykle vysoké zapojení veřejnosti do
diskuze a také legitimní subjektivita vnímání kvality vysílané hudby každým občanem,
která představovala výzvu pro stanovení teoretického rámce této diplomové práce.
Cílem práce je analyzovat skryté závislosti tvorby hudební dramaturgie veřejnoprávního
vysílání, které posluchači nemusí být zřejmé, v kontextu historických i současných
požadavků na média veřejné služby; zmapovat veřejný diskurz kritiky Radiožurnálu;
abstrahovat nejčastější argumenty veřejnosti; ověřit oprávněnost kritiky v praktickém
výzkumu na datech o vysílané hudbě; nastínit kontext evropských řešení redefinice
veřejnoprávní služby v souvislosti s proměnou mediálního prostředí a krizí legitimity.
Přístupem, který volím, je kritický pohled politické ekonomie komunikace, jež se
zabývá hledáním souvislostí mezi zájmy vlastníků médií a samotným obsahem médií,
čímž představuje vhodný interpretativní rámec pro zkoumání hudby v rozhlasovém
vysílání. V práci si všímám mocenských, ekonomických a institucionálních tlaků, které
na média veřejné služby působí v souvislosti s hlavními okolnostmi vývoje mediálního
prostředí, které je obklopuje – liberalizací trhu a rozmachem nových médií. Tuto
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perspektivu pak uplatňuji nejen na veřejnoprávní média, ale i hudbu samu o sobě pozornost věnuji rovněž komodifikaci hudby a s ní souvisejícímu vztahu rozhlasu
k hudebnímu průmyslu. Důležitým vlivem je také podoba normativního rámce
tvořeného primárně platnou legislativou, který představuje základní smlouvu mezi
společností a veřejnoprávním médiem - jeho znění vymezuje závazné požadavky a je
základem pro očekávánou podobu služby veřejnosti.
Práce se opírá o tradici britské veřejnoprávní mediální korporace BBC, která
formovala základy evropské veřejné služby a je dodnes vnímána jako etalon kvalitní
služby všestranně přispívající k obecnému blahu společnosti. V oblasti redefinice této
tradiční funkce pak využívám mimo jiné argumenty uváděné autory v rámci diskurzu
série akademických konferencí RIPE (Re-Visionary Interpretations of the Public
Enterprise), jehož náplní jsou praktické studie médií veřejné služby mnoha evropských
států i texty představující teoretické koncepty přispívající k formování nového
paradigmatu veřejnoprávních médií.
Poslední část této diplomové práce tvoří praktický výzkum vysílání
Radiožurnálu. Jeho primárním cílem je ověřit podobu hudební složky této stanice
v době spjaté s vyvrcholením veřejné diskuze k potvrzení či vyvrácení platnosti
argumentů kritiky. Vzhledem k dostupnosti kompletního souboru dat o vysílání kanálu
od března 2012 až do současnosti (květen 2014) jsem se rozhodl ho rozšířit o diachronní
analýzu umožňující porovnání tehdejšího a současného stavu a ověření změn ve
vysílání, které Český rozhlas deklaroval. Aktuální data rovněž umožnila v základních
parametrech srovnat vysílání veřejnoprávního rozhlasu se dvěma komerčními stanicemi
a definovat, nakolik se stanice podobou své vysílané hudby od nich liší. Výzkum
využívá základních kvantitativních statistických metod, mezi něž patří například
frekvenční analýza, srovnání výskytů záznamů ve více bázích, stanovení maxim nebo
aritmetické průměrování.
Od této práce očekávám, že přispěje k historickému zachycení jedinečné události
nespokojenosti české veřejnosti s podobou veřejného prostoru a zasadí ji do širšího
kontextu politickoekonomického pozadí vývoje a současné podoby veřejnoprávních
médií. Ambicí práce je rovněž pokusit se s omezenou platností (s ohledem na
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komplexnost dat a limitovaný matematický aparát) ověřit pravdivost kritických
argumentů vznášených veřejností na adresu hudební dramaturgie Radiožurnálu.
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1. Změna role veřejnoprávních médií ve společnosti
v souvislosti s digitalizací a marketizací mediálního
trhu

1.1.

Veřejnoprávní média jako veřejný statek – historický

a současný diskurz
Média založená na vysílání rádiového signálu prošla od dob svého vzniku
rozsáhlým vývojem v mnoha oblastech. Od prvotního pravidelného veřejnoprávního
rozhlasového vysílání na středních vlnách, které se Evropou začalo šířit v roce 1922 na
Britských ostrovech ze stanice 2LO patřící nově vzniklému konsorciu British
Broadcasting Company, jehož kvalita byla limitována amplitudovou modulací signálu a
dosah omezeným vysílacím výkonem 100 wattů1, se vysílání změnilo na první pohled
k nepoznání. Dnešní veřejnoprávní média nabízejí svůj obsah prostřednictvím desítek
kanálů pro různé skupiny občanů dle jejich věku i zájmů a digitální technologie vysílání
na velmi krátkých vlnách jim umožňuje sledovat obraz a poslouchat zvuk ve vysoké
kvalitě. Média navíc obsah nejen nabízejí k pasivnímu konzumování v reálném čase
prostřednictvím přijímače, ale snaží se co nejvíce integrovat do svých služeb
interaktivní komunikaci s publikem prostřednictvím internetu a nových médií.
V průběhu 91 let evropského vývoje veřejnoprávních médií došlo také k podstatným
změnám v obsahu. BBC mohla zpočátku nabízet pouze zpravodajství převzaté
z tiskových agentur a vysílané po sedmé hodině večerní (aby nekonkurovala deníkům a
nesnižovala jejich prodejnost)2 obohacené o rozhlasové hry a hudbu. Teprve později byl
rozvíjen reportážní potenciál zřízením dvou okruhů – regionálního a celostátního, a dále
informováním o důležitých událostech v přímém přenosu, kdy byla poprvé
demonstrována neocenitelná výhoda nově se rozvíjejícího elektronického média oproti
médiím tištěným3.
1

BRIGGS, Asa. The History of Broadcasting in the United Kingdom: The Birth of
Broadcasting. vol. 1. London: Oxford University Press, 1961, s. 72-73.
2
Ibid., s. 97.
3
reprezentovaná prvním přímým přenosem královské řeči Jiřího V. v roce 1924.
The BBC Story. [online]. [cit. 2014-04-01]. Dostupné z:
http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/resources/factsheets/1920s.pdf
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Některé studie4 uvádějí, že hlavním důvodem vzniku veřejnoprávních médií
založených na vysílání je fakt, že rozsah radiových vln, na kterých lze vysílat, je
omezený, a jedná se o veřejný statek, jehož čerpání jedním subjektem omezuje práva
ostatních. O přidělení vysílacích pásem přitom nemají zájem pouze média, ale i jiné
veřejné a soukromé služby (např. policie, záchranná služba, lodní doprava nebo
experimentální radiový provoz). Stát má tedy právo regulovat přístup zájemců o
vysílání do rádiového spektra tak, aby byl zajištěn rovný přístup všech a zároveň využití
k prospěchu celé společnosti5. Samotná regulace počtu subjektů však není důvodem,
proč by měla být média ve veřejném nebo naopak soukromém vlastnictví. Dalšími
předpoklady jsou problematika placení veřejnosti za poskytovanou službu a normativní
očekávání od vysílání6. Zatímco v Evropě převážil názor, že společnost by se měla
starat o kvalitu vysílání a vytvářet jí potřebné zázemí zejména tím, že bude podporovat
monopol jedné instituce a nevpustí do éteru více stanic, ve Spojených státech
amerických byla naopak podporována pluralita komerčních rádií, jejichž regulace byla
řízena především kritériem technickým – předcházení vzájemnému rušení signálu, a
dále neduplikováním vysílaného obsahu7. Seaton dále definuje veřejnoprávní vysílání
jako „společenský a politický vynález, který je dlouhodobě podporován prozíravou
politickou vůlí“8.

4

ELSTEIN, David. The BBC no longer washes whiter. In: The Open Democracy
[online]. 2001 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z:
http://www.opendemocracy.net/articles/View.jsp?id=53; SCANNELL, P. Public
Service Broadcasting: The History of a Concept. In: GOODWIN, Andrew a Garry
WHANNEL. Understanding television. New York: Routledge, 1990, x, 192 s. ISBN
04-150-1672-X., s.12.
5
SEATON, Jean. Public broadcasting: imperfect but essential. In: The Open Democracy
[online]. 2001 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.opendemocracy.net/mediapublicservice/article_68.jsp
6
SCANNELL, Public Service Broadcasting: The History of a Concept. In: GOODWIN,
s. 12.
7
Státní instituce pro alokaci radiového vysílání byla však zřízena až ex post na základě
neuspokojivé situace v USA a evropskou zkušeností s regulací vysílání. BRIGGS, cit. 1,
s.64.
8
vlastní překlad z Aj. „Public service broadcasting was a social and a political
invention, and one that has been repeatedly sustained by imaginative political will.“
SEATON, cit. 5.
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1.1.1. Počátky veřejnoprávního vysílání
Základ podobě veřejnoprávního vysílání položila již zmíněná Velká Británie –
tamější rozdělení rádiového spektra, organizační struktura rozhlasu, obsah vysílání i
financování se staly vzorovým modelem, o kterém diskutovala celá Evropa9 a mnohé
státy ho převzaly bez zásadnějších změn10. Prvotní impuls politické vůle přišel v roce
1904. Britská vláda schválila zákon Wireless Telegraphy Act, který stanovil poštovní
službu (General Post Office - GPO) úřadem zodpovědným za rádiové vysílání. GPO
měla výhradní právo povolovat provoz vysílačů na základě vydávaných licencí11. Tento
úřad jako první v Evropě nastavil mantinely rozhlasového vysílání a nastínil očekávání
kladená na provozovatele. Za účelem vymezení regulace byl v roce 1922 sestaven
podvýbor GPO pro rozhlas. Již během jeho úvodních jednání, podle prvotní odezvy
potencionálních vysílatelů a nebo prvních slyšení u britského parlamentu bylo - ačkoliv
rozhlas dosud ani nezačal vysílat - nastíněno mnoho kritických bodů, které se později
ukázaly jako klíčové otázky pro využití rádiového spektra12. Podvýbor navrhl, že by
licence měly být vydávány pouze britským výrobcům vysílací techniky, a to primárně k
šíření hudby, zábavy a vzdělávání. Vysílání mělo být omezeno pouze na několik hodin
denně a stanice měly sdílet jednu společnou rádiovou vlnu. Úplně zakázána měla být
reklama a zpravodajství bylo omezeno pouze na informace převzaté od tiskových
agentur13.
Již v těchto raných dobách je tedy patrná snaha o normativní vymezení rozhlasu
jako služby sloužící zájmům široké veřejnosti. Pošta se však vymezením funkce a
obsahu nově vznikajícího média zabývala pouze rámcově – za svůj primární úkol
považovala spíše přípravu licenčního modelu. Požadavky na vysílání proto reflektovaly
zejména politickoekonomické zájmy subjektů, které působily v příbuzných oborech.
Mezi ně patřilo již zmíněné omezení vysílání zpravodajství, které vycházelo z obav
9

na Ženevské konferenci, která se konala v Londýně v roce 1924. BRIGGS, cit. 1,
s. 312-314.
10
Např. Švýcarsko (BRIGGS: 1961, s.314.) nebo Českosloslovensko – srov. Historie
rozhlasu v kostce. KRUPIČKA, Miroslav a Dita KŘÍŽOVÁ. Český rozhlas [online]. ©
2007-2014 [cit. 2014-03-14]. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/rozhlasovahistorie/historie/_zprava/682506
11
BRIGGS, cit. 1, s.87.
12
Ibid., s.96.
13
Ibid., s.87.
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zavedených deníků, že by rozhlas ohrožoval exkluzivitu jejich informací a tím mohl
vést ke snížení jejich nákladu, nebo omezení vydávání licencí pouze pro britské firmy,
které prosazovali právě britští výrobci techniky – například společnosti Marconi,
General Electric, Western Electric nebo British Thomson-Houston14. V návaznosti na
publikování manifestu požadavků byla pošta zahrnuta žádostmi výrobců vysílací
techniky, kteří by rádi co nejdříve zahájili své vlastní vysílání. Zároveň byla tázána
nejen představiteli společností, ale též britským parlamentem, jakým způsobem bude
vybírat z řad zájemců firmy, které získají možnost provozování rádiové stanice.
Frederick G. Kellaway, tehdejší generální ředitel pošt15, při projevu v Parlamentu dne
4. května 1922 řekl, že „nemá v úmyslu udělit licenci každému subjektu, který o ni
požádá, protože to není v zájmu rozhlasu“. Namísto toho zamýšlel pozvat všechny
firmy, které se přihlásily, ke společnému jednání za účelem vytvoření „efektivní
služby“16. Za touto vágní definicí se skrývala představa především snadno
kontrolovatelné služby. Pošta neměla v nejmenším zájmu vpustit do rozhlasového
vysílání více nezávislých subjektů z obav, že by bylo velmi těžké určit, komu
privilegium v omezeném radiovém spektru přidělit; zároveň by se též výrazně
zkomplikoval dohled nad vysílaným obsahem a model licencování vysílání. Kellaway
však zároveň za ideální stav nepovažoval ani monopol jedné společnosti17. Pošta trvala
na tom, že společnosti se musí nejprve dohodnout mezi sebou na způsobu sdílení
vysílacích časů a technologií; zároveň však dala najevo, že modelem, který by
preferovala, by bylo vytvoření jedné společnosti, jež by následně získala licenci k
vysílání.18 Takový model fungování však vyžaduje složitou dohodu mezi zájemci o
vysílání v mnoha různých rovinách – společnosti se musely dohodnout na všem od
sdílení technologického know-how přes vnitřní organizaci a pravomoci uvnitř
společnosti, jejího financování až po to, co vlastně bude budoucí rádio vysílat.
První jednání zástupců britské vysílací techniky se uskutečnilo dne 18.5.1922 a
ukázalo, že dohody nebude dosaženo snadno. Reprezentanti firem se poměrně rychle
shodli na názvu nového podniku a zdrojích financování, které se měly sestávat z podílu

14

BRIGGS, cit. 1, s.110.
originální anglický název funkce: Postmaster General
16
Ibid., s.100.
17
Ibid., s.101-103.
18
Ibid., s. 87.
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na rozhlasových poplatcích od posluchačů, jež měla vybírat britská poštovní služba,19 a
licenčním poplatku z prodeje rozhlasového přijímače, kterým měli přispívat výrobci. Již
v první fázi vyjednávání se firmy shodly i na výši licenčního poplatku, který měl činit
10% z prodejní ceny. Překážkou ve vytvoření společného soukromého podniku se
ukázalo vlastnictví mnoha patentů nutných k vysílání společností Marconi, která sice
souhlasila s využitím svých patentů pro vysílání, ale vytrvale odmítala, že by vysílací
zařízení založené na těchto patentech mohli vyrábět i ostatní spoluzakladatelé
podniku20. Ostatní firmy se přitom naopak nechtěly vzdát příležitosti vysílače pro
společnost dodávat. Obava o vlastní ekonomické zájmy úplně zastavila projednávání
ostatních otázek a vyústila v návrh založit ne jednu, ale dvě společnosti s vysílací
licencí21. Ačkoliv generální ředitel pošt s návrhem pod podmínkou geografického
rozdělení Britských ostrovů mezi společnosti souhlasil, dva hlavní rivalové – Marconi a
Metropolitan-Vickers se nakonec mimo diskuzní plénum domluvili na podmínkách
zřízení jedné společnosti22. K odblokování diskuze vedly zejména vnější okolnosti –
potřeba urychlit začátek vysílání vzhledem k sílící hrozbě konkurence zahraničních
výrobců rozhlasových přijímačů a také změna postoje Godfreye Isaasce z Marconi
Company, který si uvědomil širší důsledky vzniku jedné jediné společnosti. Jednota
zabezpečovala všem výrobcům vysílací techniky mnohem lepší postavení ve
vyjednávání s poštovní službou než rozdělení na dva subjekty23. Druhý hlavní důvod
byl opět ekonomický – existence dvou rádiových stanic by znamenala nutnost
investovat nemalé prostředky do tvorby odlišné programové náplně vysílání a
přesvědčování zákazníků o kvalitách jedné či druhé stanice, což zejména v počátcích
vysílání, kdy bylo nutné občany nejprve přesvědčit o výhodách poslechu rozhlasu jako
takového, nebylo v ekonomickém zájmu žádného z výrobců.

1.1.2. Formování veřejnoprávní funkce

19

BRIGGS, cit. 1, s.108-111.
Ibid., s.112.
21
Ibid., s.110.
22
HENNESSY, Brian. The emergence of broadcasting in Britain. Lympstone:
Southerleigh, 2005. ISBN 09-551-4080-3, s.150.
23
BRIGGS, cit. 1, s.120.
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Dne 18. října 1922 byla tedy založena jednotná British Broadcasting Company
spoluvlastněná šesti firmami – Marconi Company, Metropolitan-Vickers, Western
Electric Company, Radio Communication Company, General Electric Company a
British Thomson-Houston Company, která se o 3 měsíce později stala držitelem licence
k vysílání24. Její poselství a funkce navzdory faktu, že se jednalo o jedinou instituci
(monopol v rukou komerčních společností) s oprávněním provozovat rozhlasové
vysílání a hovořit k britské veřejnosti revolučním způsobem – v reálném čase, nebyly
definovány nikterak detailně. Veškerá opatření týkající se jejího provozu vzešla
z praktického vývoje - konfrontací ekonomických zájmů výrobců radiové techniky a
regulátora – britské poštovní služby, státní organizace pověřené dohledem nad
radiovým spektrem25. Poštovní služba se přitom, obeznámena se situací v USA, kde
radiové spektrum zpočátku téměř nebylo regulováno a povolování přístupu subjektů do
vysílání probíhalo spíše formálně26, zabývala primárně technickými aspekty regulace,
aby zamezila zahlcení éteru desítkami menších stanic, vzájemnému rušení, silně
komerčního využívání rozhlasu. Obsahem vysílání se v počátcích vzniku BBC zabývala
jen ve vztahu ke zpravodajství. Nejasná představa o funkci rozhlasu panovala i na půdě
britského Parlamentu; pozornost zákonodárců se zaměřovala spíše na výši finančního
zatížení Britů ve formě ročních rozhlasových poplatků. Diskutována byla také správnost
monopolistického uspořádání. Budoucí potenciál rozhlasu pro ovlivňování názorů
statisíců občanů si však uvědomoval sir Henry Norman, který předvídal, že rozhlas
v budoucnu bude využíván pro rozšiřování informací z oficiálních míst. V projevu,
který o několik měsíců předcházel založení BBC, obsah budoucího vysílání nastínil
takto27: „Komerční vysílání se bude nutně skládat z hudby, zábavy ve formě mluveného
slova, taneční hudby, přednášek, kázání a dalších nekontroverzních témat a formátů“28.
Ačkoliv tedy osoby s právem rozhodovat o legislativním zakotvení místa rozhlasu
24

History of the BBC. BBC [online]. © 2014 [cit. 2014-03-14]. Dostupné z:
http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/
25
SCANNELL In GOODWIN, cit. 6, s.12.
26
BRIGGS, cit. 1, s. 64; FRC Interpretation of the Public Interest: Statement Made by
the Commision on August 23, 1928, Relative to Public Interest, Convenience or
Necessity‘. In: GOLDING, Peter a Graham MURDOCK. The political economy of the
media. vol.2. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, c1997. ISBN 18-527-8777-5. s. 288.
27
BBC je až do roku 1927 firmou vlastněnou soukromými subjekty, proto Norman
hovoří o komerčním vysílání (pozn.)
28
Přeloženo z Aj. „Commercial broadcasting will, necessarily, consist of music and
songs, spoken entertainment, dance music, lectures, sermons, and such-like popular
non-controversial matter.“ BRIGGS, cit. 1, s. 104.
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v britské společnosti měly hrubou představu o podobě budoucího vysílání (i na základě
předchozích zkušeností s pokusným vysíláním soukromých rozhlasových stanic), jejich
zájem nevyústil v přesnější vymezení funkce BBC nebo požadovaného obsahu a
kodifikaci nechaly v kompetenci Poštovní služby. Jak zmiňuje Briggs, Norman stejně
jako většina osobností, které se zabývaly budoucností vysílání v Británii, končí
konstatováním, že „není v silách jednotlivce si představit, co rozhlas ve skutečnosti
společnosti přinese“ 29.
Změna přišla až v následujícím roce 1923, kdy Parlament ustanovil komisi při
Poštovní službě pod vedením sira Frederika Sykese, kterou pověřil prozkoumáním
otázek budoucího využití rozhlasu a dalších aspektů. Komise jako první nazvala
rozhlasové vysílání veřejnou službou30 a doporučila, aby rozhlas coby médium s
potencionálně velkým vlivem na veřejné mínění zůstal pod nepřímým dohledem státu31.
Dohled měla vykonávat Poštovní služba na základě licencí obsahujících vymezení
povinností vysílatelů32. Tento model nepřímého dohledu státu nad rozhlasem se stal
důležitým dědictvím sahajícím až k současným veřejnoprávním médiím, jejichž
regulace probíhá obdobným způsobem. Ačkoliv dozor vykonávají různé instituce
s různě nominovanými zástupci33, nepřímý dohled zůstal zachován, protože umožňuje
alespoň teoretické vyloučení politických vlivů například na programovou skladbu,
personál média nebo obsah konkrétních sdělení. Zpráva komise sice zmiňovala veřejnou
službu a veřejný zájem, avšak ani ona se významy těchto klíčových slov obšírněji
nezaobírala, a proto zůstaly ze strany státu nadále neobjasněné – BBC tedy v této době
vysílala stále bez pevně definované funkce a pravomocí.
Náplň činnosti BBC byla v důsledku zformulována zevnitř. O její prvotní návrh
a následně i praktickou realizaci se postaral John Charles Walsham Reith – první
29

Ibid.
Public utility (orig.název)
31
SCANNELL In GOODWIN, cit. 6, s.12.
32
Ibid., s.13.
33
například Český rozhlas je monitorován a řízen prostřednictvím Rady Českého
rozhlasu, instituce, jejíž členové jsou voleni z kandidátů nominovaných nevládními
neziskovými organizacemi; BBC je v současnosti kontrolována nezávislou organizací
Ofcom, v jejímž čele stojí předseda jmenovaný britskou vládou a Rada jmenovaná
ministerstvem kultury, médií a sportu. viz Board Procedures. Ofcom [online]. [2014]
[cit. 2014-03-17]. Dostupné z: http://www.ofcom.org.uk/about/how-ofcom-isrun/ofcom-board-2/board-procedures/
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generální ředitel BBC a velmi významná osobnost historie BBC. Ve svém manifestu
představil BBC jako službu, jejímž úkolem je přinášet vzdělání, informace a zábavu34.
BBC v jeho očích nebyla jen soukromá firma, jejímž cílem by bylo vytvořit zisk
prostřednictvím vysílání, které by přitáhlo velké množství posluchačů platících za koupi
přijímačů a roční poplatek za příjem; jeho plány byly mnohem ambicióznější.
Rozhlasové vysílání mělo především umožňovat univerzální přístup k informacím.
Reithovým cílem bylo posílení schopnosti obyvatelstva samostatně se rozhodovat díky
výraznému rozšíření obzorů prostřednictvím rádia. Výhodou rádia je, že jeho spotřeba
je nedělitelná - příjem rozhlasu jedním obyvatelem nezamezuje přístup ostatním
obyvatelům. Na rozdíl od ostatních médií má tedy povahu veřejného statku35. První
ředitel BBC v něm tedy viděl příležitost k demokratizaci britské společnosti – rádio
mělo jako první médium potenciál masově přinášet informace napříč společenskými
vrstvami36.
Plán zvýšení informovanosti obyvatelstva narazil na četná úskalí. Předpokladem
bylo celoplošné pokrytí území Velké Británie radiovým signálem a rozšíření přijímačů
mezi obyvatelstvo. Tento cíl byl vzhledem k přímému zájmu výrobců sdružených
v BBC o rozšíření služby však již v roce 1925 naplněn dosažením osmdesátiprocentního
pokrytí populace37. Druhým zásadním problémem byl vztah BBC ke společensky
kontroverzním tématům a oblastem, kde se protínala politická moc a vysílání. BBC byla
sice až do roku 1927 soukromou firmou38 bez přímé vazby na stát, což jí teoreticky
umožňovalo nezávislé a neovlivnitelné informování veřejnosti o jakémkoliv tématu.
Vysílání bylo však podmíněno držením platné licence od Poštovní služby a součástí
licence bylo ustanovení, které vymezovalo povinnost „vysílat program přiměřeně
uspokojující požadavky generálního ředitele pošt“39. Tato klauzule dávala Poštovní
34

REITH, John CW. Broadcast over Britain. In: GOLDING, Peter a Graham
MURDOCK. The political economy of the media. vol.2. Brookfield, Vt.: Edward Elgar,
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35
SAMUELSON, Paul A. The Pure Theory of Public Expenditure. Review of
Economics and Statistics. 1954, č. 36, s. 387-389.
36
REITH, cit. 34, s. 260.
37
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Routledge, 2002, xxii, 322 s. ISBN 04-152-4792-6. s. 15–16.
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REITH, cit. 34, s.399.
39
„(...) BBC was required to provide a programme of broadcast matter to the
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s.165.
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službě možnost intervenovat v případě, že nesouhlasila s konkrétními vysílanými
informacemi – konkrétně hrozbou neprodloužení licence po skončení její platnosti.
Intervence pošty přitom minimálně v jednom případě korespondovaly s politickým
zájmem – na stížnost o vysílání projevu ke stávce stavařů v Londýně vznesené
poslancem labouristů na půdě Parlamentu generální ředitel pošt odpověděl, že „BBC by
neměla být využívána k rozšiřování řečí na kontroverzní témata“40. Další překážkou byl
prvotní zákaz vytváření vlastních reportáží a vysílání zpráv před sedmou hodinou
večerní, který ukončila až diskuze vyvolaná stávkou novinářů v roce 192641.
Blízké sepětí státu a veřejnoprávního média výrazně ovlivnilo jeho budoucnost.
Požadavky regulačních orgánů působí hluboko dovnitř do struktury veřejnoprávních
médií - na jejich základě se formují zpravodajské hodnoty, které zásadně ovlivňují
proces tvorby zpravodajství i ostatních oblastí vysílání42. Díky požadavku regulátora na
vyhýbání se kontroverzi a nezaujatost43 nejsou elektronická média44 schopna jiného
pohledu na svět než optikou širokého společenského konsenzu. Ten zpravidla nepůsobí
proti existujícímu společenskému uspořádání – naopak ho podporuje a marginalizuje
odlišné nebo disidentské názory. Vysílací média se tak dostávají do ideologické pasti a
nejsou schopna zachytit sociální změnu nebo rozkrývat mocenské síly ve společnosti45.
Ideologie se v médiích stává jedním z pěti filtrů podle teorie modelu propagandy, které
zabraňují volnému přenosu informací k publiku46.
Dalším – neméně ambiciózním - cílem bylo pozvednutí veřejného vkusu
v oblasti zábavy. BBC se neměla stát pouhým poskytovatelem líbivého programu pro
40
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masy; naopak, Reith věřil, že úkolem veřejnoprávního média je nabídnout publiku „to
nejlepší“ ze všech oblastí lidské činnosti47. BBC se měla stát novodobým nositelem
humanismu; měla posluchače nepřímo, prostřednictvím široké nabídky pořadů, které
představují poznatky z oblasti za horizontem jejich zkušeností, vzdělávat. Zábavu pak
považoval jen za formu, kterou jsou informace podávány. První generální ředitel si byl
vědom, že posluchačstvu chybí koncepty k úspěšnému dekódování sdělení informací48
ze specializovaných oborů. Aby BBC dokázala sdělení posluchačům předat, musela
zvolit přístupnější populárně-naučnou formu, která by je zároveň i pobavila. Konkrétní
formou, kterou BBC realizovala, pak byly rozhovory s osobnostmi a experty na
nejrůznější témata, které byly vedeny lehkou formou a s důrazem na všeobecné
porozumění49. Reith také prosazoval, aby BBC byla už od samého začátku součástí
výuky ve školách, a zároveň pro děti připravoval speciální vysílání. Stěžejním
argumentem byl fakt, že skrz děti lze ovlivňovat budoucnost celého národa, protože děti
jsou bez předsudků50. Zároveň vnímal velký potenciál ve spojení působení na děti a
hudby – rozhlas coby médium založené na přenosu zvuku měl šanci vzbuzovat touhu po
kvalitní hudbě.
Reithův přístup se – stejně jako každý další pokus o vymezení funkce
veřejnoprávního média – setkal s kritikou. Převládal především názor, že rádio by mělo
primárně sloužit k zábavě a poskytovat pracujícím rozptýlení po návratu z pracovní
směny. Reith na tyto reakce argumentoval tím, že takové vymezení je příliš úzkoprsé a
vzbuzuje obavy, že kritici chtějí omezováním přístupu k informacím udržet moc na
základě nevědomosti obyvatelstva, což bylo v přímém rozporu s ideály doby a
evokovalo „místo osvícení temné doby středověku“51. V oblasti kultury antagonistický
názor pramenil také z elitářství vyšší třídy. Před vynálezem fonografu52 byla vysoká

47

REITH, cit. 34, s.243 – 250.
Ačkoliv v jazyce významy existovaly, nebyly součástí kód sdíleného celou britskou
populací. Sdílený kód představuje soubor významů, které jsou vlastní všem příjemcům
sdělení a jsou předpokladem k úspěšnému dekódování sdělení. HALL, Stuart.
Representation: cultural representation and signifying practices [online]. Repr.
London: Open University Press, 2003, 400 s. ISBN 0-7619-5432-5. s. 21-29.
49
REITH, cit. 34, s. 243
50
Ibid., s.256.
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kultura masám z větší části nepřístupná; po objevu bezdrátového přenosu a rozmachu
vysílání kulturních pořadů (ať už se jednalo o čtení literárních děl, přenos živých
koncertů hudebních těles nebo v pozdějším období pouštění nahrávek53) se však elity
cítily vykořistěny a požadovaly omezení jejich vysílání54. BBC dále bojovala
s vydavateli, kteří jí z obav o pokles zisku z prodeje nechtěli v okamžiku, kdy si
uvědomili potenciál tohoto elektronického média, poskytovat nahrávky k vysílání55.
Historický diskurz veřejnoprávních médií v Evropě se tedy z největší části
skládal z otázek spojených s prvotní operacionalizací definice veřejné služby. Kromě
vymezení funkce měl však ještě jeden rozměr, který byl diskutován zejména na úrovni
státu a zákonodárného sboru: monopolní uspořádání trhu. Monopol jednoho subjektu
vznikl historicky zejména z administrativních důvodů na základě zkušeností
s neregulovanou situací v USA a jako systém fungování byl přímo vyžádán regulátorem
trhu. BBC nulovou konkurenci56 aktivně prosazovala – podle ní by vstup dalšího média
do vysílání nutně vedl k soupeření o pozornost publika a tím pádem ke snižování
kvality, protože dříve nebo později by se jedna z konkurujících stanic odchýlila od
veřejného zájmu k naplnění vysílání z větší míry zábavou.57 Stát tento názor díky
podpoře regulátora akceptoval až do 50.let, kdy došlo ke zvolení konzervativců, kteří
návrh odmítli a podpořili vznik komerční televizní stanice financované příjmy
z reklamy58.

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201403-29]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Phonograph
53
Tématu se blíže věnuji v kapitole 2.1 věnované funkci hudby v rozhlasovém vysílání.
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ATTALI, Jacques. Noise: the political economy of music. Minneapolis: University of
Minnesota Press, c1985, xiv, 179 s. ISBN 08-166-1287-0. s.103.
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REITH, cit. 34. Problematika copyrightu je podrobněji rozepsána v kapitole 2.1
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Z počátku vysílání BBC existovaly experimentální stanice (BRIGGS, cit. 1, s.50-57),
které ale neměly celoplošné pokrytí. V 60.letech začaly vysílat pirátské stanice, které
nebyly držiteli licence, avšak díky kotvení v mezinárodních vodách jejich vysílání
nebylo nelegální. Illegal Broadcasting: Understanding the issues. OFCOM. Ofcom
[online]. 2007 [cit. 2014-03-17]. Dostupné z:
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1.1.3. Přesah historického diskurzu do současných
veřejnoprávních médií
BBC se stala evropským etalonem veřejnoprávního vysílání nejen díky
všeobecně uznávané definici veřejnoprávnosti59, ale také proto, že byla soustavně pod
drobnohledem dozorčích komisí zakládaných regulátorem, které zkoumaly aspekty její
činnosti a zároveň poskytovaly prostor k jejich řešení. Program jednání odrážel
problémy, se kterými se BBC potýkala. Zatímco první komise – The Sykes Committee
– se zabývala především otázkou monopolu a licencí veřejnoprávního vysílání, druhá
komise – the Crawford Committee – věnovala svůj čas změně statutu BBC na veřejnou
organizaci, možnostem reklamy ve vysílání, návrhům na rozšíření vysílání o další
kanály, sporům o copyright a vzdělávací funkci BBC60. Zpráva komise z roku 1960 pak
přidává otázky, které vyvstaly jako následek otevření vysílacího trhu soukromým
subjektům a tvoří dichotomii tržního zaměření soukromých médií oproti veřejnému
zájmu médií veřejnoprávních61. Jak BBC předpověděla při argumentaci proti zrušení
monopolu, komerční média usilují o maximalizaci publika za cenu snížení kvality a
diverzity vysílání62. Komise obviňuje nezávislé televize, že neplní poslání veřejného
zájmu, a zároveň navrhuje, aby kromě existujících hodnot BBC – vzdělání,
informovanosti a zábavy – přibyly další, které dosud kodifikovány nebyly – diverzita,
důraz na kvalitu a morální standardy63. BBC však zpráva označuje za profesionální
službu – nejen principielně, ale i exekučně64.
Závěry, ke kterým komise dospěly, významně ovlivnily historickou i současnou
podobu veřejnoprávního vysílání. Řešení mnoha problémů, kterými si průkopnická
BBC musela projít, se stala východiskem politiky65 mnoha evropských veřejnoprávních
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MURDOCK. The political economy of the media. vol.2. Brookfield, Vt.: Edward Elgar,
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médií – za všechny jmenujme například model financování prostřednictvím poplatků od
obyvatelstva, který využívá mnoho evropských států66. Hodnoty univerzální dostupnosti
vysílání, diverzity obsahu a vysoké kvality poskytovaného mediálního obsahu, které od
raných počátků BBC vyznávala, jsou dodnes zakotveny v deklaraci European
Broadcasting Union67 – organizaci sdružující veřejnoprávní média od roku 195068.
Princip poskytování informací pro všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů je
reprodukován i v článku 6.1 Kodexu Českého rozhlasu69. Až v tomto kontextu si lze
plně uvědomit vizionářství lorda Reitha – za jeho působení v čele BBC byly položeny
základy tradice evropského vysílání, které ovlivňují téměř všechny jeho oblasti a jejichž
otisk lze najít prakticky v každém veřejnoprávním médiu.
Úkolem této práce není analyzovat celou historii nejstaršího poskytovatele
veřejnoprávního vysílání. Smyslem předcházející demonstrace bylo ukázat, že
historický diskurz se prolíná napříč všemi úrovněmi veřejnoprávních médií (od
nadnárodních manifestů EBU po normativní dokumenty jednotlivých médií) až do
současnosti a do značné míry determinuje současnou podobu vysílání.

1.1.4. Srovnání s americkým historickým diskurzem
Situace v USA byla poněkud odlišná. Vysílání zde začalo o rok dříve než
v Evropě a jeho regulace byla podstatně liberálnější. Primárním kritériem byla rovnost
policy a jak vzniká. In: CESES FSV UK [online]. Praha, 2005 [cit. 2014-03-31].
Dostupné z: http://ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_08_vesely.pdf
66
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Švýcarsko (SSR SRG), Slovinsko (RTVSLO), Francie (France Televisions), Irsko
(RTE), Finsko (YLE) a Itálie (RAI). Nad rámec výčtu existují i další státy využívající
tento model, které Berg neanalyzoval (například Česká republika). BERG, Christian
Edelvold. Stability of public media funding. In: RIPE@2012 [online]. 2012 [cit. 201403-02]. Dostupné z: http://ripeat.org/wpcontent/uploads/tdomf/2794/Berg%20paper%202012.pdf, s. 4.
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udělování licencí. Veřejný zájem byl definován více technicky než z hlediska přínosu
pro utváření informovaného názoru posluchačů – primárním cílem bylo omezení
interferencí na nejnižší možnou míru70. Interference přitom regulační orgán vnímal
nejen jako šumy a ruchy vznikající v důsledku křížení vysílání na stejné frekvenci, ale
také duplikování obsahu v případě, že ho vysílalo více stanic nebo si ho spotřebitel
mohl obstarat z jiného zdroje (například jako fonografový záznam)71. Americká média
tak měla v oblasti tvorby obsahu téměř naprostou volnost včetně možnosti vysílání
komerčních sdělení, která tvořila důležitou součást programu, jelikož představovala
hlavní zdroj financování72.
I přes absenci normativního vymezení veřejnoprávní funkce média v Americe
některé z jejích poslání naplňovala. Herbert Hoover, předseda Department of Commerce
(orgánu americké vlády, který měl regulaci vysílání na starosti) ve své stati uvádí, že
rádio je úspěšná služba v oblasti vzdělávání – daří se mu kultivovat hudební vkus
Američanů stejně jako rozšiřovat povědomí o vědě, umění a povolání ostatních občanů
mezi široké masy obyvalstva. Zmiňuje také snadné překonávání dlouhých vzdáleností a
informování obyvatelstva žijícího v odlehlých oblastech73. Mimo komerční sféru i
v Americe existuje veřejnoprávní vysílání. Jeho kontrola státem je rovněž liberální74,
financování je závislé na sponzorských darech a příspěvcích jednotlivých států. Význam
vysílání je však redukován všeobecným přesvědčením, že jakákoliv účast státu je
nežádoucí, ze kterého vychází tržní dominance komerčních stanic. Hoover názor
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shrnuje takto: „Přes všechny své nedostatky75 soukromé vlastnictví exceluje v zábavě,
iniciativě, veřejnoprávní diskuzi i ve veřejné službě (sic!) nad vládou vlastněnými médii
v Evropě.“76

1.1.5. Současný diskurz veřejnoprávních médií
Zásadní změnou, kterou evropská elektronická média prodělala v moderní době,
bylo uvolnění vysílacího trhu a začátek komerčního vysílání. Ten se různí podle
konkrétního státu: zatímco ve Velké Británii vstoupil další subjekt v podobě sítě
regionálních komerčních stanic ITV na trh již v roce 195577, v dalších státech tomu bylo
až mnohem později. Dalšími v pořadí bylo Nizozemí (stanice TROS) v roce 1964 a
Itálie v roce 197678. Zajímavé přitom je, že v každém ze států byl monopol narušen
jiným způsobem. Zatímco ITV nebyla komerční alternativou veřejnoprávního vysílání
v pravém slova smyslu – byla zamýšlena spíše jako rozšíření veřejnoprávní sféry a byla
pod přísným dohledem regulátora – stanice TROS byla tržní reakcí na nespokojenost
veřejnosti s kvalitou vysílání. Zpočátku vysílala pirátsky a až po zákazu požádala o
oficiální licenci79.
I další vývoj liberalizace trhu pak v různých státech probíhal odlišně. Průběh
deregulace a postavení státu ve vztahu k vysílacím médiím je jednou z dimenzí80, kterou
ve své knize popisují Hallin a Mancini. Na základě těchto dimenzí definují rozdělení
médií do tří geopolitických systémů, které vykazují podobné charakteristiky – jednou
z nich je i způsob, jakým deregulace ovlivnila budoucí podobu veřejnoprávního
vysílání. BBC - průkopníka vysílání - zařazují do severoatlantského systému. Důraz je
zde i po vpuštění komerčních subjektů na trh kladen na profesionalitu služby, avšak
médiím je ponechána vysoká míra politické autonomie, což jim pomáhá v udržení
75

na mysli má přitom zejména nízkou úroveň vysílané hudby, náchylnost amerických
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vysoké úrovně nezávislosti zprostředkovávaných informací a zároveň posiluje etické
standardy81. Oproti tomu Itálie spadá v tomto pojetí do středomořského modelu (spolu
s dalšími státy z této geografické oblasti – Španělskem, Portugalskem, Řeckem a do
určité míry i Francií). Tyto země si prošly „divokou“ deregulací, během které naopak
pro komerční vysílatele nebyly kladeny žádné nebo jen minimální podmínky na funkci
komerčního vysílání jako veřejné služby. Naopak veřejnoprávní média byly historicky
v těchto státech pod velkým politickým tlakem, kdy stát plnil kromě role vlastníka také
roli cenzora. I v současné době přetrvává ve státech spadajících pod tento model
politický tlak, který působí jako okolnost negativně ovlivňující šíři informací, kterou
spotřebitel dostává.82
Samostatnou sekcí jsou pak státy střední a severní Evropy. Hallin a Mancini je
řadí pod jeden mediální systém na základě štědré podpory státu pro tištěná média a dále
ve vztahu k vysílacím médiím pak z poměrně pozdního uvolnění trhu83. Dalším
důležitým společným znakem, kterému se budeme věnovat v další kapitole, je
významné omezení příjmů veřejnoprávních médií z komerční činnosti. Autoři však mají
na mysli zejména „západní“ středoevropské státy. Trampota v předmluvě českého
překladu přiřazuje středoevropské státy bývalého sovětského bloku na základě
shodného směřování v demokraticko-korporativistické linii v předválečném období do
roku 1938 též do tohoto mediálního systému, avšak upozorňuje na ideové odtržení
během socialismu. Během tohoto období byl mediální systém řízen centrálně a média
byla nástrojem „řízené práce s veřejným míněním“84. Letité budování autocenzurních
procesů a politických vazeb spolu s řízeným prověřováním a vybíráním pracovníků
médií a vyhodnocováním jejich loajality vůči režimu85 znesnadnilo očištění státních
médií a jejich transformaci na média plnící veřejnoprávní funkci. Média těchto států
byla tedy ještě před liberalizací trhu zatížena dědictvím politické minulosti; v okamžiku
otevření trhu se plně projevila jejich nezkušenost v oblasti tvorby vysílání i dlouhodobé
podfinancování, díky čemuž nebyla schopna adekvátně reagovat na programovou
81
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nabídku komerčních stanic a dostala se do situace, kdy publiku nebyla schopna
nabídnout přidanou hodnotu, díky které by udržela jeho pozornost86.
Veřejnoprávní média západního světa díky menší politické závislosti a
dlouholeté možnosti volně reagovat na potřeby publika byla na koexistenci s komerční
konkurencí v duálním mediálním systému lépe připravena. Přesto však s liberalizací
trhu musela začít bojovat o pozornost publika. Z původního středobodu mediálního
systému se stala výjimkou z tržního prostředí, bez nutnosti si obstarat prostředky na
svoji činnost díky nedobrovolnému financování všemi občany. Zejména skrz optiku
ekonomického liberalismu představovala veřejnoprávní média překážku přirozené
rovnováhy trhu, tedy stav, kdy by nabídku veřejnoprávních služeb (pokud by po nich
existovala poptávka) poskytly komerční subjekty87. Veřejnoprávní média musí obhájit
legitimitu vlastní existence a účelnost vynakládání prostředků veřejnosti na jejich
provoz88 - a to nejen programovým naplněním funkce, ale též oslovením dostatečné
části veřejnosti89. Tyto dva požadavky jsou v přímém rozporu. Masové publikum je
mnohem otevřenější poslechu snadno konzumovatelné kultury, zatímco náročnější
kulturní žánry jen obtížně získávají jeho pozornost90. Imperativem úspěchu komerčních
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stanic nesvázáných kvalitativními požadavky na poslání služby veřejném zájmu91 je
nabízet nejvíce žádaný obsah za nejnižší možné náklady92. Komercionalizace vysílání
vede k povrchnosti a bulvarizaci předávaných informací93 a současně k přesunu důrazu
od informování na zábavu94.
Veřejnoprávní média se nacházejí na rozcestí plnění veřejného zájmu a poptávky
publika generované v rámci tržního prostředí. V rámci zachování jejich místa ve
společnosti byla nezbytná redefinice veřejnoprávní služby tak, aby odrážela nejen
liberalizaci trhu, ale též stírání národních hranic a globalizaci mediálního světa díky
rozšiřování dostupnosti internetu – nového média, které představuje pro tradiční vysílací
služby konkurenci i novou příležitost oslovit veřejnost95. Současný diskurz médií také
obsahuje otázky novodobého financování veřejnoprávních médií vzhledem k faktu, že
kvalitní vysílání autentického obsahu, jehož produkci médium samo zajišťuje, je
v průměru čtyřnásobně dražší než vysílání obsahu převzatého96 a limitované příjmy
z poplatků

tudíž

omezují

možnosti

výroby

pořadů

veřejnoprávních

médií97.

K materiálnímu zajištění se zároveň váže otázka vyhodnocování efektivity a plnění
funkce, která je rovněž nedílnou součástí diskurzu98. Těmto čtyřem oblastem se
podrobněji věnují následující kapitoly.

91

zejména objektivita poskytovaných informací a povznesení veřejného vkusu. Srov.
definice veřejnoprávní funkce BBC, kapitola 1.1
92
HENDY, David. Radio in the global age [online]. 1st ed. Cambridge: Polity, 2000,
xiii, 260 s. ISBN 0-7456-2069-8. s. 24.
93
Primární důsledky komercionalizace vysílání v Evropě popisuje též pojem
amerikanizace. Skládá se ze dvou jevů: ustupování role státu nebo aristokracie coby
vedoucí autority v oblasti nastavování standardů a vzdělávání, a dále „závislost na
banálním“ – degenerace společnosti díky absenci těchto standardů v oblasti kultury a
morálky. TAYLOR a HARRIS, cit. 90, s. 21-22.
94
ENLI, G. S. Redefining Public Service Broadcasting: Multi-Platform Participation.
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies.
2008-02-01, vol. 14, issue 1. DOI: 10.1177/1354856507084422. Dostupné z:
http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856507084422, s.106.
95
MURDOCK, cit. 88, s. 229-230.
96
HENDY, cit. 92, s. 37.
97
MOE, Hallvard. Commercial Services, Enclosure and Legitimacy: Comparing
Contexts and Strategies for PSM Funding and Development. In: LOWE, Gregory
Ferrell a Jo BARDOEL. From public service broadcasting to public service media.
Göteborg, Sweden: Nordicom, 2007. ISBN 9189471539, s. 52.
98
BARDOEL, Jo, Leen D'HAENENS a Allerd PEETERS. Defining Distinctiveness: In
Search of Public Broadcasting Performance and Quality Criteria. In: LOWE, Gregory

23

1.2.

Modely financování veřejnoprávních médií

Tradičním evropským paradigmatem bylo až do 80. let financování
veřejnoprávních

médií

prostřednictvím

koncesionářského

poplatku

účtovaného

občanům. Toto řešení vychází z faktu, že vysílání je veřejný statek fungující na principu
nerivality – čerpání služby jedním občanem nesnižuje možnost ostatních využívat
statek99 - za příjem by tedy měli platit všichni občané.
V praxi však toto řešení přináší dva základní problémy: problém neplatičů a
určení výše poplatku (včetně politicko-ekonomického pozadí). Neplatiči – nazývaní též
černí pasažéři – jsou občané, kteří systém zneužívají. Kontrolní mechanismy placení za
příjem nemohou být díky povaze služby stoprocentně efektivní a vedou k tomu, že
určitá část obyvatelstva využívá službu bez placení100. Míra výskytu neplatičů závisí na
mnoha faktorech, jako je pravděpodobnost odhalení podvodu, výše poplatku a legitimita
veřejnoprávního vysílání vyjádřená vnímanou kvalitou poskytované služby. Výzkumy
ukazují paradoxní nepřímou úměru výše poplatku a míry vyhýbání se jeho placení - čím
vyšší poplatek, tím větší část populace státu ho platí101. Méně problematické je tedy
vybírání poplatku v severní Evropě, kde je absolutní výše poplatku vyšší - naopak
v Itálii poplatek neodvádělo v roce 2007 35% domácností102. Černí pasažéři svým
chováním působí jako negativní externalita, která ohrožuje veřejnoprávní vysílání
bezprostředně (nižším množstvím financí, které má médium následně k dispozici) i
přeneseně - ztrátou platební morálky obyvatelstva v důsledku induktivního šíření
neplacení, pokud není postihováno.

Ferrell a Per JAUERT. Cultural dilemmas in public service broadcasting. Göteborg,
Sweden: NORDICOM, Göteborg University, 2005. ISBN 9189471326.
99
SAMUELSON, cit. 35, s. 387–389.
100
FENN, Paul, David PATON a Leighton VAUGHAN WILLIAMS. Productivity
growth and funding of public service broadcasting. Public Choice. 2009, vol. 141, 3-4,
DOI: 10.1007/s11127-009-9455-6. Dostupné z:
http://link.springer.com/10.1007/s11127-009-9455-6, s.336.
101
Viz příloha 1 – tabulka srovnávající míru neplacení v Evropě.
102
BERG, Christian Edelvord a Anker Brink LUND. Financing public service
broadcasting: A comparative perspective. Journal of Media Business Studies. 2012, č. 9,
s. 14.
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Samotnou výši poplatku pak určuje politické rozhodnutí, na které působí mnoho
politickoekonomických faktorů – od ekonomické situace společnosti přes požadavky
samotných veřejnoprávních médií, dostupnost a transparentnost jejich hospodářských
výsledků jako podkladů k rozhodování státu, mediální politiku státu až po politický tlak
komerčních vysílatelů, kteří se brání přílišnému zvýhodnění nekomerčních médií103.
V neposlední řadě je důležité i veřejné mínění, které působí zejména proti zvyšování
poplatků. Vybíraná částka (a podíl, který z ní připadne veřejnoprávnímu médiu104) byla
předmětem sporu ještě před začátkem vysílání BBC105. Absolutní výše poplatků se
napříč Evropou značně liší, avšak při vztažení k paritě kupní síly domácností rozdíly
nejsou natolik dramatické: průměrné zatížení občanů se pohybuje ve vztahu k jejich
příjmům na úrovni 0,2% (Itálie) – 0,6% (Švédsko).106
S otevřením trhu se evropským státům otevírají i alternativní možnosti
financování veřejnoprávních služeb než výhradně koncesionářskými poplatky. Jednou
z možností je přímé vpuštění reklamy do vysílání. Tento přístup zvolilo již od počátku
vysílání Španělsko, které kombinovalo státní vlastnictví médií s komerčním modelem
financování107. Ostatní státy jižní Evropy spadající dle Hallina a Manciniho do
středomořského modelu ho během deregulace následovaly108 - v roce 1998 tak podíl
komerčních příjmů dosáhl 40-50%109.
Možnosti získávání komerčních příjmů však přesahují pouhé vysílání reklamy.
BBC coby lídr evropského veřejnoprávního sektoru jako první začala generovat zisk
prodejem svého obsahu do zahraničí. Některé z programů přitom díky této změně
paradigmatu získaly popularitu po celém světě – za všechny můžeme jmenovat
například seriál Jistě, pane ministře! o pozadí politiky na Britských ostrovech autorů
103

FENN, PATON A VAUGHAN WILLIAMS, cit. 100, s. 61.
v případě některých evropských států je poplatek zatížen daní z přidané hodnoty
(BERG a LUND, cit. 102). Historicky pak z vybíraného poplatku ve Velké Británii byl
odečítán administrativní podíl pro poštovní službu – čtvrtina z 10 šilinků (BRIGGS,
cit.1).
105
BRIGGS, cit. 1, s. 116.
106
BERG a LUND, cit. 102, s. 12.
107
Ve Španělsku navíc nikdy nebyly vybírány koncesionářské poplatky. HALLIN a
MANCINI, cit. 74, s. 153.
108
V Portugalsku byly poplatky též zrušeny, ibid.
109
Do tohoto rozmezí spadá Portugalsko, Itálie, Řecko a Francie. HALLIN a
MANCINI, cit. 74, s. 70.
104
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Jonathana Lynna a Antonyho Jaye, který byl vysílán v 80. letech v severských zemích a
po sametové revoluci se těšil oblibě i v České republice110. Prodej licencí na programy
BBC se opírá nejen o finanční prospěch, ale také o oficiální záměr britské vlády, která
podpořila „šíření hlasu Velké Británie, jejích názorů a kultury na světový trh“111 ve své
mediální strategii z roku 1994. Se souhlasem britské vlády také BBC začala vytvářet a
prodávat obsah i skrze další mediální formáty – například placené televizní kanály nebo
vydávání časopisů112. Dalším alternativním zdrojem příjmů se stal do jisté míry
kontroverzní „merchandising“ – prodej zboží odvozeného od programů BBC113.
Kontroverzi tato doplňková komerční činnost budila především proto, že BBC se
začleněním této alternativní komerční činnosti odpoutala od ideálu veřejnoprávní
služby, jejímž cílem je v klasickém reithovském pojetí především informovat a
vzdělávat, nikoliv poskytovat zábavu a vytvářet zisk114. Další možnosti financování
přináší také působení veřejnoprávních médií na internetu prostřednictvím nabízení části
obsahu za poplatek; tento přístup však naráží na porušení podmínky univerzální
dostupnosti veřejné služby občanům115.
Alternativní zdroje příjmů z komerční činnosti nezůstaly doménou jen BBC –
například německé televize ARD a ZDF rovněž začaly prodávat zboží spojené s jejich
dramaturgickou tvorbou, stejně jako veřejnoprávní média mnoha dalších států116. Berg a
Lund (2012) definují na základě komparativní studie evropský států 3 modely
novodobého financování těchto médií: tržně zaměřený model, konvenční model a
konkurenční model117. Specifika tržně zaměřeného modelu spočívají kromě
diverzifikace financování formou vyvíjení vlastní komerční činnosti též v delegování
části veřejnoprávní funkce na soukromou společnost. Takový přístup zvolilo například
110

Yes Minister (TV Series 1980-1984). IMDb [online]. [2014] [cit. 2014-04-12].
Dostupné z: http://www.imdb.com/title/tt0080306/?ref_=nv_sr_1
111
oficiální white paper britské konzervativní vlády z roku 1994 – Serving The Nation,
Competing Worldwide. Přeloženo a citováno podle: MOE, cit. 97, s. 53.
112
ibid.
113
tímto zbožím se myslí sběratelské edice, záznamy pořadů vydané na kompaktních
discích a další upomínkové předměty odvozené od pořadů (pozn.)
114
MURDOCK, Graham. Media, Economy and Power. Přednáška. Helsinki: University
of Helsinki, 12.4.2012.
115
MOE, cit. 97, s. 52.
116
Ibid., s. 54.
117
orig. znění: The Market Oriented Model, The Conventional Model, The Competitive
Model. BERG a LUND, cit. 102, s. 18.
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Dánsko, v jehož mediálním systému zajišťují vysílání kromě médií financovaných
pouze z koncesionářských poplatků také plně soukromí vysílatelé, kteří dostávají podíl
z poplatků.118
Na opačném pólu stojí konvenční model, ve kterém vysílání zajišťují veřejné
společnosti s mandátem k veřejnoprávní funkci a výhradním přístupem k poplatkům119.
Mezi státy spadající pod tento model lze zařadit například Švédsko nebo Českou
republiku. Společným rysem je také nízký podíl komerčních příjmů veřejnoprávních
médií v těchto státech120. Média v takových mediálních systémech jsou závislejší na
státu než v případě tržně orientovaného modelu – výši koncesionářského poplatku
stanovuje vláda legislativní normou121. Ačkoliv politické subjekty díky externí regulaci
veřejnoprávního média příslušnou radou nemají přímou možnost zasahovat do jeho
programu a vysílání, kompetence k rozhodování o výši poplatku představuje nástroj,
kterým může být potenciálně ohrožena jejich nezávislost a vykonávání funkce. Berg
uvádí předvídatelnou a stabilní politiku financování veřejnoprávních médií jako jednu
z fundamentálních podmínek jejich fungování122. V této souvislosti je zajímavé, že ve
Švédsku došlo v letech 2006-2009 k největšímu poklesu výše poplatku - v průměru o
3% ročně. I přes to však toto snížení lze považovat za úpravu, nikoli zásadní změnu
politiky ohrožující vliv na veřejnoprávní vysílání123.
V případě českých médií je trend výše koncesionářského poplatku dlouhodobě
vzestupný. Zvyšuje se však také podíl příjmů z poplatku na celkových příjmech
Českého rozhlasu a České televize124 (především kvůli omezení reklamy – Český
rozhlas v současné době může vysílat pouze 5, respektive 3 minuty denně na
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Ibid.
Ibid., s.19.
120
Ibid., s.17.
121
V České republice výši poplatku určuje Zákon o rozhlasových a televizních
poplatcích; ve Švédsku výši poplatku rovněž určuje vláda prostřednictvím zákona – The
Act on Financing of Radio and Television in the service of the public. ŠVÉDSKO. The
Act (1989:41) on Financing of Radio and Television in the service of the public. In:
Swedish Code of Statutes. 1989.
122
BERG, cit. 66, s. 1-3.
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BERG a LUND, cit. 102, s. 18.
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eStat.cz. In Pinterest [online]. [cit. 20-03-2014].
https://www.pinterest.com/pin/447263806713489558/
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regionálních kanálech125). Vztaženo k průměrnému hrubému příjmu však Češi platí více
než Britové za služby BBC126.

1.3.

Marketizace a veřejnoprávní média – dichotomie

tržních a normativních požadavků
V předchozí kapitole jsem se snažil shrnout přímé ekonomické důsledky
liberalizace trhu v oblasti získávání prostředků na provoz veřejnoprávních médií.
Transformace na tržní prostředí však ovlivnila mediální systémy v mnohem větší šíři.
Procesy nejzevrubněji popsali Graham Murdock a Peter Golding – představitelé
evropské větve politické ekonomie komunikace, kteří se systematicky zabývali
sociologickým a psychologicko-sociologickým výzkumem127. Transformaci směrem
k volnému trhu nazývají marketizací a definují ji takto:
„Marketizací rozumíme všechny vlivy na politiku s cílem zvýšit svobodu jednání
soukromých korporací a institucionalizovat korporátní cíle a organizační procesy jako
měřítka, podle kterých jsou posuzovány všechny společnosti působící v oblasti
kultury.“ 128
Murdock a Golding touto definicí upozorňují zejména na aktivní působení
soukromých mediálních korporací na normy vymezující kompetence a závazky médií
vůči společnosti – přesněji na aktéry, kteří podobu norem ovlivňují (regulační orgány
125

Nabídka reklamy ve vysílání stanic Českého rozhlasu. Český rozhlas [online]. ©
1997-2014 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/reklama/reklama/_zprava/moznosti-reklamy-ve-vysilani-1139686
126
eStat.cz. In Pinterest [online]. [cit. 20-03-2014].
https://www.pinterest.com/pin/447263806713489558/
127
MOSCO, Vincent. The political economy of communication: rethinking and
renewal. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1996, x, 307 s. Media, culture, and
society series. ISBN 08-039-8561-4. s. 96-98.
128
„By marketization we mean all those policy interventions designed to increase the
freedom of action of private corporations and to institute corporate goals and
organizational procedures as the yeardsticks against which the performance of all
forms of cultural enterprise are judged.“ (aut.překlad). MURDOCK, Graham a Peter
GOLDING. Common Markets: Corporate Ambitions and Communication Trends in the
UK and Europe. The Journal of Media Economics. 1999, č. 12, s. 118.
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vysílání, zákonodárná moc, veřejnost). V konkrétních projevech marketizace autoři
popisují procesy, které jsou však z části dané i pouhým pasivním působením – tj.
politickoekonomickou

logikou

fungování

komerčních

subjektů.

Marketizace

představuje pět změn mediálního systému. Kromě již zmíněné liberalizace vysílání a
privatizace veřejnoprávní služby dochází také ke korporativizaci veřejnoprávních médií.
Korporativizací se rozumí rozšiřování jejich komerčních aktivit, které je největším
trnem v oku soukromým vysílatelům. Tím, že nabízejí hodnotu směnitelnou za finanční
prostředky, se ocitají mimo oblast poskytování neexkluzivního veřejného statku a místo
toho soupeří o finanční kapitál, který je spotřebitel ochoten investovat do zábavy.
Zatímco ze strany veřejnoprávní služby se jedná o jeden z mála prostředků, jak získat
další kapitál pro provozování služeb, pro komerční subjekty to znamená přímou
konkurenci. Zájmy státu coby regulátora pak stojí mezi oběma skupinami – na straně
jedné finanční nezávislost veřejnoprávních médií snižuje jeho výdaje, na straně druhé
však zpochybňuje nutnost vybírat koncesionářské poplatky129. Dalším trendem je
přechod od udělování vysílacích licencí k aukcím. Digitalizace vysílání způsobila, že ve
stejném frekvenčním pásmu může díky časovému multiplexování130 vysílat mnohem
více stanic. Tím se ovšem snižuje potřeba omezovat přístup do radiového spektra
prostřednictvím licencí a posiluje prostředí volného trhu. Díky aukcím právo k vysílání
získává nejvyšší podaná nabídka a tím dochází i ke zvýšení příjmů státu oproti
licenčnímu modelu131.
Do kategorie aktivního ovlivňování patří lobbying za reorganizaci regulačního
systému. Cílem korporací je deregulace a umožnění přístupu kterékoliv mediální
organizace na kterýkoliv trh. Podmínky volného trhu jsou podle korporací ideálním
stavem, který spotřebitelům nabídne diverzitu obsahu a možnost svobodné volby z větší
nabídky, než jak je tomu v případě, kdy je vstup na trh regulován poskytnutím licence a
129

Ibid., s. 119.
Časové multiplexování je technologie rozdělení signálu na menší časové úseky
(timesloty), které se opakují mnohokrát za sekundu, a jejich naplnění vysíláním různých
obsahů. Díky digitálnímu kódování a synchronizaci může být na jedné frekvenci
přenášeno několik nezávislých stanic, což umožňuje větší propustnost pásma. Online:
Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH: 3.přednáška X32PTS.
PRAVDA, Ivan. FEL JAHHO [online]. [2014] [cit. 2014-04-29]. Dostupné z:
http://fel.jahho.cz/5.semestr/pts/X32PTS-slidy/p%FDedn%A0%E7ka_03%20%20Metody%20multiplexov%A0n%A1,%20p%FDenosov%82%20syst%82my%20PD
H%20a%20SDH.pdf
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normy omezují přílišnou konvergenci médií. Omezení křížového vlastnictví má
v Evropě dlouhou tradici – ačkoliv korporace argumentují, že volný trh zaručí větší
diverzitu, vývoj na trhu naznačuje pravý opak. V případě deregulace dochází ke
konvergenci médií – koncentraci mediálního vlastnictví napříč státy i typy médií132.
Korporace se snaží vyvolat úspory z rozsahu díky sdílení zdrojů i obsahu napříč médii a
státy. Výsledkem snahy je komodifikace obsahu, kdy již není důležitá užitná hodnota
obsahu, ale pouze hodnota směnná133. Přístupem vysílacích médií v tržním prostředí
není přinést publiku kulturní hodnotu, ale tvořit vysílání s co nejnižšími náklady a co
nejvyšším ziskem. Americké stanice dokonce začaly tvorbu vlastního obsahu považovat
za pouhý náklad navíc134. Komerční rádia jsou prosta reithovských ideálů - přinášení
toho nejlepšího ze života společnosti a povznášení publika; jejich primárním cílem je
akumulace kapitálu.
Tato změna prostředí však působí i na veřejnoprávní média. V důsledku
rozšíření programové nabídky na trhu, cíleného modelování poptávky a nižších nároků
na příjemce vysílání dochází k úbytku publika veřejnoprávních médií. Veřejné instituce
se dostávají do dichotomie požadavků trhu, kdy nejúspěšnější je významově prázdný
obsah a poskytování zábavy spočívá ve vytváření simulaker společenských problémů
(fiktivních konfliktů)135, zatímco jejich úkolem je mimo jiné vytvářet prostor pro
veřejnou diskuzi, nestranné informování o reálných společenských problémech a v
neposlední řadě vyplňovat prostor, který komerční hráči na trhu nepokrývají136. Pokud
nesplní tyto kvalitativní podmínky na veřejnou službu, zpochybní legitimitu existence a
jejího financování. Na druhou stranu, pokud obsah splňující kvalitativní parametry
neosloví dostatečně velký počet občanů, legitimita financování veřejnoprávního média
je zpochybněna z pohledu efektivity vynaložených prostředků společnosti137.
Veřejnoprávní média nemají v kontextu tohoto regulačního rámce příliš mnoho
možností, jak protichůdným požadavkům regulátora vyhovět – naplno se zde projevuje
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nedostatečná definice veřejné služby vysílacích médií umocněná absencí jasného
vymezení kritérií, která definují úspěšné plnění jejich mise138. Duální systém se tak
dostává do krize, která je pro veřejnoprávní média otázkou života a smrti139. Hlavním
problémem je přitom fakt, že média veřejné služby nemají potřebné nástroje k plnění
své funkce a konkurování komerčním stanicím140. K obhájení jejich další existence je
nezbytné definici veřejné služby změnit.

1.4.

Redefinice funkce veřejnoprávních médií

Veřejnoprávní média v klasickém pojetí institucí vytvářejících program
podporující obecné blaho společnosti a zajišťujících jeho šíření radiovým signálem
dospěla do bodu, kdy jejich funkce a organizační struktura neumožňuje díky změněným
podmínkám ve společnosti oslovit občany v dostatečném množství. Důležitost jejich
role ve společnosti se přitom nesnižuje – Murdock konstatuje, že plně komerční trh není
schopen nahradit některé funkce veřejnoprávních médií nebo na vyplňování tohoto
prostoru nemá z důvodu nízké návratnosti investice zájem141. Pro demokratickou
společnost je přitom zachování právě těch částí veřejné služby, kterou by soukromí
vysilatelé

neprovozovali,

klíčové

–

veřejnoprávní

média

občanům

zaručují

informovanost, informační kontext a rozšiřování vědomostí, právo být reprezentován ve
veřejné diskuzi a dále zaručují prostor pro aktivní zapojení občanů. S rozšiřováním
dostupnosti internetového připojení však část funkce veřejného prostoru, jejíž garantem
veřejnoprávní média tradičně byla, přebírá právě internet tím, že poskytuje prostor
otevřený všem. Toto nové médium poskytuje prostor pro veřejnou diskuzi a umožňuje
distribuci hodnot a děl (například uměleckých nebo akademických) jako veřejných
statků dostupných každému142. Veřejnoprávní média tedy musí operovat ve změněném
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kontextu nejen díky liberalizaci trhu, ale též nárůstu významu paralelní veřejné sféry.
Čas, který občané stráví online, dlouhodobě narůstá, mimo jiné na úkor elektronických
médií143. Internet pro veřejnoprávní média znamená novou příležitost poskytování
veřejné služby, komunikace s občany a jejich zapojení díky interaktivitě, jež toto
médium nabízí. Aby však mohla plně využít tento potenciál, musí se kompletně
transformovat z pouhých producentů a distributorů obsahu na každodenní průvodce
občanů událostmi ve světě, domácím prostředí i kultuře napříč všemi kanály. Za tímto
účelem musí zbořit technologické hranice mezi jednotlivými médii, změnit organizační
strukturu (televize, rozhlas a internet) a stát se komplexními informačními bránami,
které občanům poskytují univerzální kulturní, zábavní a informační servis pokrývající
jejich potřeby144. Murdock uvažuje ještě dále; v jeho pojetí by ideálním stavem bylo
propojení všech veřejných institucí – médií, galerií i archivů, které by umožňovalo
nabídnout občanům informace ze všech oborů lidské činnosti prostřednictvím jediného
portálu145.
Druhou možností redefinice je decentralizace médií veřejné služby. Tento model
rovněž pracuje s rušením technologického vymezení médií, avšak nikoliv formou
rozšiřování veřejnoprávních institucí. Veřejnou službu považuje za sumu potřeb
veřejnosti, kterou je možné uspokojit prostřednictvím souboru médií, jež oslovují různé
skupiny veřejnosti a plní různé úlohy146. Mezi státy, které zajišťují veřejnou službu
tímto způsobem, patří například Dánsko a Nizozemí. Ve druhém jmenovaném je za
účelem regulace a vyhodnocování plnění úkolů veřejné služby jednotlivými médii
používán systém Quality Score Card, kdy média sama podávají zprávu o své činnosti
podle předem stanovených parametrů. Sledované ukazatele jsou řazeny do tří dimenzí:
nabídka kvalitních a výrazných pořadů, korelace s potřebami holandské společnosti a
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odpovědné využívání finančních zdrojů147. Součástí těchto indikátorů je rovněž dosah
vysílání vyjádřený poslechovostí či sledovaností; na rozdíl od tradičního modelu však
není jediným sledovaným parametrem a také není se vztahuje nejen k celé populaci, ale
též k jednotlivým definovaným cílovým skupinám.
Znalost publika a vymezení indikátorů plnění veřejnoprávních médií se stávají
klíčovým úkolem pro úspěšnou transformaci a obnovení legitimity veřejnoprávních
médií. Jak poznamenávají Bardoel a D’Haenens, média se nesmí cítit primárně
odpovědná regulátorovi a státu; měla by být především v blízkém vztahu s veřejností a
přizpůsobovat svou službu tak, aby splňovala její požadavky. Zdravý vztah s publikem
jim může pomoci překonat i snahu státu omezovat finanční prostředky vynakládané na
jejich provoz v důsledku ekonomické situace společnosti a lobbistických tlaků
komerčního sektoru; veřejnoprávním médiím otevírá cestu k obnovení jejich role oproti
současné pozici výjimky z tržního prostředí148. Jak ukazuje holandský systém
skórování, veřejnoprávní funkce nemusí být definována jen mírou oslovení celé
veřejnosti, která je příliš zjednodušující a média směřuje k balancování mezi kvalitním
obsahem a masovým dosahem149.

1.5.

Integrace s novými médii a využití internetu

Výše popsaný koncept informačních a vědomostních portálů, které pracují
s internetem jako integrální součástí veřejnoprávních médií je v angličtině nazýván pro
odlišení od tradičního pojetí médií veřejné služby (Public Service Broadcasting)
termínem Public Service Media (PSM)150. Pro tyto instituce pak v praxi znamená
především

nový

způsob

práce

s publikem.

Zatímco

historicky

byl

postoj

veřejnoprávních médií k zapojování občanů (zejména v podobě veřejných debat o
aktuálních tématech) do vysílání ambivalentní, protože evokovalo populismus, nízkou
úroveň a komerční přístup151, akademici se shodují, že v 21. století je interaktivní práce
147
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s publikem

novým

paradigmatem

médií

veřejné

služby152.

V podmínkách

fragmentované společnosti a individualizované konzumace mediálních obsahů je
zapojení občanů prostředkem legitimizace existence těchto médií. Pomocí internetu
mohou dosáhnout i k občanům, které by se jim formou rádiového vysílání oslovit
nepodařilo; umožněním přímého dialogu s médiem a možnosti zapojit se do veřejné
diskuze probíhající na půdě veřejnoprávních médií je také podpořena zodpovědnost
média vůči koncesionářům153. Zapojení je součástí inovační strategie, kterou má většina
evropských veřejnoprávních vysílatelů zakotvenu jako misi ve svém kodifikačním
rámci154. V neposlední řadě pak může být určitá skupina interakcí občana s médiem
zpoplatněna a může sloužit jako dodatečný zdroj příjmů155. Veřejnoprávním médiím
tedy nová média otevírají mnoho možností; míra využití tohoto potenciálu je však
poměrně různorodá. Základní rovinou je pouhá replikace obsahu, který je vysílán
prostřednictvím rádiového signálu, na další digitální kanály formou živého přenosu156.
Tyto kanály se mohou skládat například z live streamingu na webové stránky, kabelové
služby, digitální terestrické sítě nebo do aplikací pro chytré mobilní telefony
prostřednictvím dedikovaných aplikací157. Takovým přístupem veřejnoprávní médium
zvyšuje svoji dostupnost, avšak nenabízí aktivní možnost zapojení. Vyšším stupněm je
možnost pracovat s archivem vysílání a spouštět si pořady na požádání (služba on
demand). Aktivnějším způsobem je možnost zapojení se do diskuzí, například formou
pokládání otázek hostům vysílání prostřednictvím diskuzních fór či sociálních sítí.
Nejintegrovanější formou vysílání je stav, kdy samotné rádiové vysílání je pouze jedním
z kontaktních bodů v rámci ekosystému, skrze který má občan možnost se s veřejnou
službou setkat. Příkladem takové integrace může být stanice BBC Radio 1158 a její
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projekt Radio 1 Residency. Radio 1 Residency je dvouhodinový hudební pořad, který je
založen na živém hraní známých britských DJů elektronické taneční scény. BBC při
propagaci tohoto projektu využívá přirozený způsob komunikace mladých lidí
v digitálním světě - projekt má svůj vlastní hashtag159, díky kterému je veškerá
relevantní komunikace snadno identifikovatelná na sociálních sítích a umožňuje
komukoliv přidat vlastní názor či fotografii do veřejného diskurzu. Hashtag je
propagován i v rámci živého vysílání. Stanice pro komunikaci s publikem160 využívá
sociální sítě a kanály, na kterých jsou lidé přítomní – Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, Spotify nebo i specializované služby, kterou je například SoundCloud –
sociální síť založená na sdílení hudebního obsahu161. Uživatel má navíc možnost si
hudební mix DJe po omezenou dobu přehrát i zpětně prostřednictvím vlastního
přehrávače BBC, který je kontextuálně propojen se všemi stránkami webového portálu
BBC162. Samotné rádiové vysílání je tedy jen jednou ze složek komunikace a v celém
prostředí BBC Radio 1 prakticky jedinou neinteraktivní.
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2. Politická ekonomie hudby

2.1.

Funkce hudby v rozhlasovém vysílání

Hudba je pro rádia nepostradatelným společníkem. Kvůli absenci možnosti
využívat vizuální prezentaci informací je hudba jedním z mála nástrojů odlišení a
konkurenčního boje. Hudba poskytuje posluchačům zábavu, ale zároveň je i svébytným
způsobem vnímání světa a prostředkem identifikace jednotlivců se společenskými
vrstvami – slouží k potvrzení jejich společenského statutu163. Existuje jen velmi málo
rozhlasových stanic, které hudbu do vysílání nezařazují vůbec. Konkrétním příkladem
z České republiky budiž dnes již zaniklá stanice Český rozhlas – Rádio Česko, která se
zaměřovala pouze na vysílání mluveného slova (zpravodajství). Profil takových stanic
je však zcela specifický a nemá ambici získat na svou stranu většinový podíl
posluchačů. Oproti tomu u komerčních stanic tvoří podíl hudby až 85%164. Při takto
dominantním zastoupení hudby ve vysílacím čase je zcela evidentní, že právě tato
složka vysílání představuje hlavní prvek zaujetí posluchače. Komerční rádia proto
hudební dramaturgii věnují extrémní pozornost - formuje totiž jejich tvář navenek.
Studie ukazují, že posluchač je schopen rozeznat rozhlasovou stanici pouze podle
hudby, kterou vysílá165. Hudební dramaturgie také zásadním způsobem ovlivňuje
poslechovost. Pokud stanice začne ztrácet publikum, prvním krokem, který podnikne,
bývá právě změna vysílané hudby166.
Z hlediska rozhlasových stanic tedy hudba má ekonomickou (směnnou) hodnotu.
Hudba však původně vznikla jako nástroj obětování a v období civilizací založených na
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mýtu neměla hodnotu ani směnnou, ani užitnou167 – sloužila pouze jako prostředek
náboženského rituálu168. Ani v pozdější době feudalismu hudba ekonomickou hodnotu
nezískala – muzikanti byli buď potulní žongléři, pro něž ale způsobem obživy byla
představení spojená s tancem, recitací, artistickými triky, nikoliv hudba sama o sobě;
nebo elitní muzikanti při dvorech panovníků, kteří ale nebyli ohodnoceni dle tvorby
hudby, nýbrž za její předvádění – neměli žádnou kontrolu nad hodnotou své práce169.
Hudba však byla nástrojem upevňování moci. Panovníci i církev ji využívali jako
prostředek kontroly nad veřejným prostorem. Politická moc neustále vytvářela noise
(hluk), který konstituovala právě hudba a který vyplňoval veřejný prostor. Díky tomu
nezbýval prostor pro samostatné přemýšlení a odpor proti vládnoucí ideologii – násilí
bylo umlčeno, usměrněno170.
Teprve rozmach veřejných hudebních představení v 19. století ekonomickou
hodnotu hudbě přiřadil. Lidé začali za poslech hudby (během živých koncertů a
představení) platit. Hudba tak získala konkrétní užitnou hodnotu, která se podle Marxe
rovnala práci hudebníka171. Hudba vstoupila do věku reprezentace; její nástup
předznamenal společnost spektáklu172. Z hlediska budoucí podoby hudby je
nejpodstatnější komplexní proměna vztahu hudby, moci a publika. Hudba už není
přímým, manifestovaným nástrojem moci; moc ustupuje do pozadí a uplatňuje se
nepřímo, skrze hudbu. Jeden konkrétní držitel moci se rozptyluje do mnoha aktérů, kteří
nejsou na první pohled viditelní173. Klíčovým faktorem se stává, kdo skrze hudbu
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akumuluje kapitál. Tento aktér se stává držitelem moci174. Komodifikace hudby175 však
zároveň přináší do systému moci zpětnou vazbu – posluchači jsou ochotni platit jen za
taková představení, která jim přinášejí očekávanou hodnotu. Aktéři mají přirozený
zájem na maximalizaci akumulovaného kapitálu – proto přizpůsobují nabídku poptávce.
V tomto procesu vzniká jeden z klíčových ekonomických faktorů úspěchu i pro budoucí
hudbu: univerzalita, kdy největší zisk přináší taková tvorba, které rozumí všichni – je
nejnižším společným jmenovatelem sdíleného kódu176. Zároveň dochází k posunu
politické funkce hudby a její ideologie – zatímco v éře obětování byla založena na
vnitřním konfliktu, v okamžiku masové konzumace se její predestinací stává
společenský konsenzus. Hudba vyjádřuje harmonii, uklidňuje masy prostřednictvím
poskytnutí zástupných konfliktů místo takových, které by byly pro kapitalistické
uspořádání společnosti nebezpečné. Hudba ve svém důsledku vytváří prostředí příznivé
masové spotřebě177.
Na prahu úsvitu rozhlasového vysílání tedy již hudba byla komodifikovaná –
lidé byli zvyklí vynakládat finanční prostředky za hudbu jako spektákl. S vynálezy,
které umožnily její záznam a reprodukci, se pak hudba stala zbožím – nahrávky
umožnily individuální spotřebu178. Bylo však třeba ještě spotřebitele naučit hudbu
konzumovat – vytvořit poptávku po individuálním poslechu. K tomu sloužily v první
fázi veřejné reprodukce nahrávek a objev jukeboxu, který se stal první komerčně
úspěšnou formou distribuce179. Rádio však sehrálo v šíření poptávky zdaleka největší
roli a dokončilo přetvoření hudby z politického nástroje na zboží s ekonomickou
hodnotou. S masovým rozšířením přijímačů a obliby rozhlasu se poslech hudby stal
potvrzením společenského statusu a spotřeba hudby jako zboží v podobě nahrávek
začala vzrůstat. Hudba se diferencovala na dílčí žánry a stala se prostředkem
identifikace jednotlivců s jejich referenční skupinou – podle toho, jakou hudbu jedinci
poslouchají a jaké nahrávky nakupují, vyjadřují příslušnost ke společenským
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skupinám180. Individuální reprodukce také společnost demokratizovala – umožnila
občanům nezávislost a únik od hluku působeného monologem politických institucí.
Došlo také k oddělení ceny nahrávky od nákladů na její produkci – cena odráží pouze
modelovanou poptávku. Směnná hodnota nahrávek je tak pro všechny přibližně stejná,
užitná hodnota je pak vyjádřením manipulací a nedostatků v politické ekonomii
znaku.181
Masová distribuce komodifikované hudby jako zboží však zároveň vede ke
korporativizaci její produkce. Aktéři zainteresovaní v její produkci mají zájem na
zvýšení ziskovosti. Podle Marxe zisk vzniká pouze v okamžiku, kdy proletariát tvoří
více hodnoty, než kolik mu buržoazie přiřkne jako odměnu za vykonanou práci
(realizace nadhodnoty)182. Frankfurtská škola poukazuje na fakt, že za účelem
maximalizace zisku z kultury vzniká celé odvětví ekonomiky – kulturní průmysl, jehož
nedílnou součástí je i výroba hudebních nahrávek a vysílání hudby prostřednictvím
rádia. Takto produkovaná hudba se přizpůsobuje požadavkům médií, skrz které je šířena
– dochází k její standardizaci a unifikaci183. Samotná úspora nákladů při produkci však
nestačí – aby byla zajištěna kontinuita generování zisku, je třeba, aby kultura neměla
trvalou hodnotu, ale uměle a plánovaně zastarávala (stala se rychloobrátkovým
zbožím)184.
Rozhlasovým stanicím, pro něž komoditou zajišťující ziskovost není hudba,
nýbrž publikum, a které tedy generují nejvíce zisku, pokud mají co největší
poslechovost185, taková podoba hudby vyhovuje. Přehrávání nahrávek je podstatně
levnější než tvorba vlastního obsahu (například vysílání živých koncertů nebo nahrávání
vlastní hudby ve studiích)186 – jedinými náklady jsou provozování technologie a dále
licenční poplatky vydavatelům děl, které však v počátcích vysílání rádia ani neplatila187
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a v některých případech neplatí díky své ekonomické moci ani dnes188. Od hudebních
vydavatelů i nezávislých tvůrců dostávají standardizovaný produkt (často v podobě
speciální verze původní písně upravenou pro hraní v rádiu), který není delší než 4
minuty189, má přehlednou a atraktivní vnitřní strukturu (nejčastěji v sekvenci sloka 1 –
refrén – sloka 2 – refrén – přechod - refrén190) se zapamatovatelným nápěvem a naopak
indiferentním textem nekonfliktní povahy. Tyto parametry jsou prakticky neměnné –
délka vychází ze standardizace rozvržení vysílacího času, kdy vždy v určitou minutu
v hodině jsou vysílány krátké zprávy, v jiný určený čas stanice vysílá standardizovaný
reklamní blok a zbytek vysílání tvoří hudba, přičemž počet písní za hodinu je také
předem určen parametrem poměru hudební a mluvené složky191. Skladby jsou zpravidla
předem testovány na přijetí cílovou skupinou posluchačů v marketingových výzkumech.
Pokud je však výzkum coby racionalizace volby použit bez interpretativního rámce,
dochází k efektu snižování diverzity hudby a prohloubení standardizace vysílané
hudební produkce192. Rádiová hudba také podléhá další technické úpravě – kompresi
dynamiky, díky které je zvuk slyšet i v méně kvalitních přehrávačích nebo například v
jedoucím automobilu a hudba se celkově díky menším dynamickým změnám stává
méně rušivou, přičemž ovšem ztrácí kvalitu přednesu193.
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Tyto požadavky trhu a technologie, kdy posluchači slyší ze svých přijímačů
korporátní hluk – zkomprimovanou, standardizovanou hudbu proloženou reklamami a
krátkým, povrchním zpravodajstvím, jsou v příkrém rozporu s původními ideály
veřejnoprávního vysílání. Ideou prvního ředitele BBC – J.C.W. Reitha – bylo přinášet
posluchačům obohacení, kultivovat jejich hudební vkus – ať už formou profesionalizace
orchestrů (BBC jako první instituce zřizovala a provozovala orchestry, jejichž hráči byli
placeni fixním platem a nikoliv za jednotlivá vystoupení, čímž pozvedla úroveň těles a
zajistila kvalitní reprodukce hudby), živých přenosů koncertů pořádaných BBC nebo
zvaním vyhlášených muzikantů k živému hraní v rozhlasových studiích194. Hudba měla
být „ušlechtilou duchovní silou, která ovlivňuje život každého posluchače“195. Ve
zprávě Komise o vysílání z roku 1960 je dále kodifikována povinnost poskytovat
publiku nikoliv to, co si žádá, nýbrž maximálně širokou hudební nabídku. Pokud se
médium vydá cestou zveřejňování obsahu, který považuje za žádaný, podceňuje
kulturní schopnosti publika a omezuje rozsah hluboko pod mez, kterou je schopné
zpracovat196. Komise považuje diverzitu poskytovaného obsahu za jedinou správnou
cestu, jak se vyhnout nechtěné deprivaci publika – odsuzuje i původní myšlenku, kdy by
média měla být kurátorem veřejného vkusu. Pokud vysílatel nabízí pouze obsah, který
považuje za „správný pro veřejnost“, dopouští se také deprivace publika a omezuje jeho
svobodu volby197. Toto zaměření se však ukázalo jako problematické již několik let po
vzniku veřejnoprávního rozhlasu. Ve 30.letech došlo ve Velké Británii k souboji o
hudební formát mezi administrativou a hudebním oddělením. Zatímco administrativa
chtěla maximalizovat dosah vysílání BBC, tedy přizpůsobit hudbu tak, aby oslovovala
co největší publikum, hudební oddělení vysílání této „pokleslé“ taneční a swingové
hudby odmítalo. V očích administrativy však šíření náročnějších hudebních děl, které
požadovalo hudební oddělené, negativně ovlivňovalo poslechovost. BBC zvolila řešení
v podobě vytvoření tří nezávislých kanálů, jejichž hudební obsah se lišil podle cílových
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skupin. Výsledkem však byla disproporce nákladů a velikosti publika – zatímco
nejkvalitnější obsah, na který BBC vynakládala nejvíce prostředků, poslouchalo jen
minimum lidí, nejpřístupnější hudba, jejíž produkce a vysílání bylo řádově levnější, si
získalo přízeň největšího množství posluchačů198. Zajištění diverzity rozdělením do více
kanálů tak sice je faktickým naplněním principu univerzální dostupnosti různorodého
obsahu, avšak z hlediska efektivity je rozporuplné. Otázku zábavné prezentace
kvalitního a kvalitní prezentace zábavy však veřejnoprávní média řeší dodnes199.
Pro veřejnoprávní média však platí do jisté míry přísnější kritéria než pro
komerční rádia. V případě soukromých stanic mají hudební dramaturgové poměrně
svobodnou ruku. Definice vysílané hudby je zakotvena v licenci, kterou uděluje
regulační orgán – v kolébce veřejnoprávního vysílání, Velké Británii, tuto funkci plní
nezávislá instituce Ofcom, v České republice pak Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání. Obě dvě instituce z hlediska obsahu vysílání (jehož součástí hudba je) vydání
licence podmiňují v první řadě požadavkem diverzity. Tento požadavek je kodifikován
na úrovni celé Evropské unie – ochrana a rozšiřování diverzity je i jednou z hlavních
hodnot manifesta evropské regulační instituce European Broadcasting Union200.
Úkolem vysílatelů je obohatit programovou nabídku v místech, které jejich signál
pokrývá, a pokrýt potřeby populace, jež v místě jejich vysílání žije201. Ve vztahu
k hudbě je pak v licencích kodifikován formát vysílání hudby v kategoriích vysílaných
žánrů, poměru vysílání hudby a mluveného slova, a dále množství hudby v jazyce,
kterým populace mluví202. V praxi však je – alespoň v České republice - návrh
programové skladby plně v kompetenci zájemce o licenci a posuzování požadavků
probíhá Radou formálně203.
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2.2.

Hudba na komerčních stanicích v České republice

Cílem této kapitoly je popsat současnou situaci na rozhlasovém trhu pro
nastínění kontextu tržního prostředí, ve kterém se pohybuje veřejnoprávní vysílání
Českého rozhlasu. Tento kontext je důležitý i pro kauzu kritiky hudebního vysílání
tohoto média, protože v její souvislosti padlo obvinění z maximalizace publika
prostřednictvím hudební dramaturgie, což je typická strategie komerčních stanic, která
by však dle normativních požadavků na veřejnoprávní médium neměla být v případě
Českého rozhlasu uplatňována. Jako metodu volím nejprve deskriptivní popis českého
rozhlasového trhu a v druhé části základní analýzu vysílaného obsahu dle metodiky,
kterou používá britský regulátor Ofcom při kontrolních vyhodnoceních plnění
požadavků stanovených licencí média.
V České republice v současné době působí 66 komerčních stanic. Z nich jsou 2
stanice celoplošné a ovládají většinu trhu – Impuls s poslechovostí 2,1 milionu
posluchačů týdně a Frekvence 1, která oslovuje 1,7 milionu posluchačů týdně. Dvojku
na trhu tvoří celoplošná programová síť Evropa 2 s týdenní poslechovostí 1,8
milionu204. Zbytek trhu ovládají regionální rádia; v mnoha případech jsou též
organizovány v regionálních sítích, avšak postrádají rozšíření pokrytí na celou
populaci205. Čtvrtou v pořadí podle poslechovosti je největší veřejnoprávní stanice
Českého rozhlasu – Radiožurnál, který týdně poslouchá 800 tisíc občanů206. Český
rozhlas kromě Radiožurnálu provozuje dalších 8 kanálů a 11 regionálních studií.
Vlastnictví médií na trhu je velmi koncentrované. Nejposlouchanější Impuls je
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provozován společností Londa, která je součástí holdingu Agrofert ovládaného
Andrejem Babišem, od roku 2013 premiérem České republiky. Londa vlastní také
regionální síť rádií RockZone. Druhé dvě nejposlouchanější rádia vlastní společnost
Lagardere Active ČR, a.s., která je dceřinnou společností francouzské mediální
korporace Lagardere. V oblasti reklamního zastoupení je trh ovládán dvěma
společnostmi: Regie Radio Music (RRM), která zastupuje všechny tři celoplošné stanice
(Impuls, Evropa 2, Frekvence 1). Druhou společností je Media Marketing Services
(MMS), která zastupuje velkou část regionálních stanic207. Tyto společnosti se přitom
nezaměřují jen na rozhlasovou reklamu, ale prodávají i online reklamu na serverech
zabývajících se životním stylem a eshopech. MMS dále provozuje portál se 120
streamovanými internetovými rádii208.
Z hlediska hudby je dále důležité působení rádií v prostředí internetu a
mobilních telefonů. Prakticky všechna rádia lze dnes naladit kdekoliv prostřednictvím
chytrého telefonu. Rádia často nabízejí přímo vlastní aplikaci k poslechu209. Poslech
dále nabízejí streamingové portály ABradio a Play.cz, rovněž prostřednictvím vlastní
aplikace210. Společnost Lagardere dále stojí za hudebním zpravodajským serverem
Koule.cz zaměřeném na mladé lidi a digitálním projektem inteligentního internetového
rádia YouRadio, které nabízí přehrávání skladeb na internetu, v mobilu či v televizních
přijímačích zdarma211. Tato služba je přímo propojena s webovými stránkami rádia
Evropa 2 a umožňuje si v rámci služby přímo poslechnout kteroukoliv skladbu za
posledních 48 hodin vysílání. Služba však neumožňuje přímý výběr kterékoliv skladby
207

například největší regionální stanici Rádio Blaník (1,2 miliony posluchačů týdně),
Expresrádio, Rádio City nebo Fajn rádio. Zastupovaná rádia na Jižní Moravě. MMS
[online]. (c) 2012 [cit. 2014-04-02]; Zastupovaná rádia na jižní Moravě. MMS [online].
(c) 2012 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://www.mms.cz/zastupovana-radia/jiznimorava; Zastupovaná rádia v Praze a středních Čechách. MMS [online]. (c) 2012 [cit.
2014-04-02]. Dostupné z: http://www.mms.cz/zastupovana-radia/praha-a-stredni-cechy
208
Naše služby. MMS [online]. (c) 2012 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z:
http://www.mms.cz/internetova-divize/nase-sluzby#streaming-fmr%C3%A1di%C3%AD
209
Namátkou Impuls, Fajn rádio, Rádio City, Rádio City, Rádio SPIN, Radio Orion atd.
210
Poslech vysílání našich rádií přes mobilní telefon. ABradio.cz [online]. 2010,
24.09.2010 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: http://www.abradio.cz/hudebninovinky/telegraficky/5556/poslech-vysilani-nasich-radii-pres-mobilni-telefon/;
PLAY.CZ on the App Store on iTunes. ITunes [online]. 2014 [cit. 2014-05-02].
Dostupné z: https://itunes.apple.com/cz/app/play.cz/id306583086?mt=8
211
Posluchači však musí počítat s tím, že mezi skladbami jsou přehrávany reklamní
spoty.
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mimo playlist rádia; možné je pouze přehrávání na základě „nálad“ – sekvencí skladeb
vytvořených automaticky na základě algoritmu zohledňujícího podobnost dalších
skladeb z katalogu s poslední přehrávanou pomocí metadat212. Jedná se tedy o jakousi
lokální, omezenou konkurenci on-demand služeb typu Spotify, Rdio nebo Google Play.
Cílem této aktivity je kromě dodatečných příjmů z reklamy (data o návštěvnosti
Lagardere veřejně neuvádí, avšak u mediálního formátu audiospotu spouštěného mezi
skladbami (pre-roll) uvádí týdenní počet impresí 20 000, z čehož lze usuzovat, že pokud
by každý návštěvník slyšel tutéž reklamu dvakrát až třikrát, týdně by službu navštívilo
7-10 000 lidí213) snaha o přitažení pozornosti mladé generace posluchačů – nabídnutím
přehrávání jejich oblíbených písní „zdarma“ se snaží svou cílovou skupinu udržovat
zapojenou ve vlastním mediálním ekosystému i mimo rozhlasové vysílání.
Pro praktickou analýzu hudební složky vysílání jsem zvolil s ohledem na
zaměření této práce na hudbu Radiožurnálu pouze vysílání celoplošných stanic. Rozsah
získávaných dat jsem zvolil dle metodiky ověřování rozhlasového vysílání regulátorem
britského trhu – 2 vysílací dny (konkrétně 17. - 18.4.2014). Data zahrnují vysílání stanic
Český rozhlas Radiožurnál, Evropa 2 a Impuls. Pro srovnání byl také zařazen profil
Radiožurnálu z roku 2012 sestavený na základě databáze využívané v hlavním výzkumu
Radiožurnálu. Data o vysílané hudbě jsem získával prostřednictvím webových stránek
rádií a orientačního kontrolního poslechu vysílání. V případě Impulsu byla data
z technických důvodů nasnímána jako snímky obrazovky a převedena do formy tabulky
metodou optického rozpoznávání znaků (OCR) pomocí bezplatné služby newocr.com.
Všechna data byla převedena do programu Microsoft Excel, kde byla vyčištěna a byla
jim dána jednotná struktura. Následně jsem data analyzoval na základě předem
stanovených hypotéz v prostředí programu Microsoft Access. Z důvodu nedostupnosti
dat o vysílané hudbě nemohla být do výzkumu bohužel zařazena celoplošná stanice
Frekvence 1. Cílem výzkumu bylo stanovit hudební formát komerčních stanic pro účely
porovnání s formátem Radiožurnálu.

212

Služba je k dispozici na adrese www.youradio.cz
Ceník 2014. RRM [online]. 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:
http://www.rrm.cz/file/content/cenik_2014_novy.pdf
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Tabulka č. 1: Kritéria hodnocení hudebního vysílání komerčních stanic
Kritéria	
  hodnocení	
  hudebního	
  profilu	
  vysílání	
  komerčních	
  stanic	
  
kritérium	
  
identifikátor	
   metodika	
  zjištění	
  
1	
   počet	
  záznamů	
  v	
  1	
  hodině	
  
množství	
  času	
  
věnovaného	
  
průměrný	
  počet	
  skladeb	
  ve	
  
hudbě	
  
2	
   vysílání	
  za	
  hodinu	
  
vyfiltrování	
  skladeb	
  s	
  nejvyšší	
  
3	
   frekvencí	
  
počet	
  unikátních	
  skladeb	
  ve	
  
4	
   vysílání	
  
rotace	
  skladeb	
  
maximální	
  počet	
  opakování	
  
5	
   skladeb	
  ve	
  vysílání	
  
počet	
  vícekrát	
  opakovaných	
  
6	
   skladeb	
  
7	
   nejvíce	
  hrané	
  skladby	
  
shoda	
  prvních	
  deseti	
  skladeb	
  
žebříčku	
  TOP20CZ	
  IFPI	
  s	
  vysílání	
  
zaměření	
  
8	
   stanice	
  
vysílané	
  hudby	
  
shoda	
  záznamů	
  z	
  žebříčku	
  IFPI	
  
9	
   TOP10	
  v	
  playlistu	
  (10	
  skladeb)	
  
shoda	
  záznamů	
  z	
  žebříčku	
  IFPI	
  
zastoupení	
  
TOP10	
  YouTube	
  v	
  playlistu	
  (10	
  
novinek	
  
10	
   skladeb)	
  

data	
  

2	
  dny	
  vysílání	
  
(duben	
  2014)	
  
každého	
  z	
  
médií;	
  průměr	
  
Radiožurnálu	
  za	
  
rok	
  2012	
  pro	
  
porovnání	
  

Za tímto účelem jsem stanovil kvantitativní parametry vysílané hudby, které
formát určují. Základním kritériem, které je vepsáno v licenci vydávané Radou pro
rozhlasové a televizní vysílání, je množství hudby ve vysílání, resp. poměr hudby a
mluveného slova. Ten souvisí s programovým zaměřením stanice (zpravodajskopublicistická rádia, hudební apod.). Z hlediska hudebního obsahu je klíčový parametr
opakování skladeb (nazývaný v rozhlasovém slangu rotace) a dále žánr, rok vydání a
domácí či zahraniční původ skladeb. Tyto poslední tři kategorie je však velmi obtížné
ve výzkumu postihnout – za sledovaný dvoudenní úsek vysílání bylo do databáze
kódováno celkem 1421 záznamů214 a jejich přesné statistické zhodnocení by vyžadovalo
manuální doplnění údajů do souboru dat pro každý z nich. Stanovení přesného
obsahového profilu komerčních stanic navíc není hlavním cílem této diplomové práce –
výzkum je prováděn zejména s ohledem na stanovení odlišností veřejnoprávního
vysílání od komerčního. Proto jsem se rozhodl zvolit jinou metodu – kvalitativní
zhodnocení deseti nejhranějších skladeb v daném období, a dále testování souboru dat
214

458 záznamů pro Impuls, 320 pro Radiožurnál a 643 do Evropu 2.
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na výskyt skladeb z žebříčku nejpřehrávanějších písní, které zveřejňuje pro každý týden
organizace IFPI215. Konkrétně šlo o korelaci s prvními deseti skladbami z českého
žebříčku, kombinovaného českého a světového žebříčku a statistikou nejpřehrávanějších
skladeb na videoportálu YouTube. Tímto způsobem lze stanovit přibližný profil
z hlediska výskytu novinek ve vysílání i zaměření na světovou nebo domácí hudební
produkci.
Tabulka č. 2: základní ukazatele hudebního profilu stanic
ROTACE	
  SKLADEB	
  VE	
  VYSÍLÁNÍ	
  
	
  	
  

	
  	
  

ukazatel	
  
Evropa	
  2	
   Impuls	
  
počet	
  odehraných	
  
skladeb	
  denně	
  
346	
  
254	
  
Počet	
  unikátních	
  skladeb	
  	
  
ve	
  vysílání	
  denně	
  
207	
  
238	
  
Maximální	
  počet	
  	
  skladeb	
  
za	
  hodinu	
  
16	
  
17	
  
Průměr	
  skladeb	
  za	
  
hodinu	
  
14,4	
  
10,6	
  
Maximální	
  počet	
  	
  
opakování	
  skladby	
  denně	
  
8x	
  
3x	
  
počet	
  opakovaných	
  >1	
  
63	
  
10	
  
počet	
  opakovaných	
  >2	
  
35	
  
2	
  
zdroj: vlastní výzkum

	
  	
  
Radiožurnál	
  
2014	
  

	
  	
  
Radiožurnál	
  
2012	
  

160216	
  

160	
  

150	
  

151	
  

10	
  

9	
  

6,7	
  

6,7	
  

3x	
  
<8	
  
1	
  

3x	
  
<8	
  
1	
  

Z porovnání je zřejmé, že celoplošné komerční stanice hrají mnohem
více hudby než Radiožurnál. Při typické délce jedné skladby okolo 3,5 minuty vysílá
stanice s nejvyšším zastoupením hudby (Evropa 2) 85% svého vysílacího času hudbu. U
stanic Impuls a Radiožurnál je absolutní počet odehraných písní nižší, avšak z dat
vyplývá, že v jejich vysílání se vyskytují skladby delší. Hudba na Impulsu tak tvoří

215

Národní federace hudebního průmyslu – organizace sdružující soukromé společnosti
podnikající v oblasti výroby hudebních nahrávek v 66 zemích světa. IFPI. IFPI [online].
2014 [cit. 2014-04-17]. Dostupné z: http://www.ifpi.cz/ifpi-svet/
216
V průměru za první čtvrtletí roku 2014 Radiožurnál odehraje skladeb o něco více –
cca 170. Ve sledované 2 dny byl obsah vysílané hudby menší pravděpodobně z důvodu
věnování více času zpravodajství. (pozn.)
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přibližně 60-70% vysílání217. Radiožurnál má stanoven poměr hudby k mluvenému
slovu mezi pátou hodinou ranní a šestou večerní hudebním formátem ve výročních
zprávách z roku 2012 a 2013 jako 50:50, což při délce skladby 4,5 minuty lze považovat
za splněnou podmínku218. V průměru za celé první čtvrtletí roku 2014 došlo na
Radiožurnálu k navýšení počtu skladeb vysílaných za den o cca 10 (viz poznámka 55),
což může být způsobeno napříkad zařazením kratších skladeb do databáze a nutné
kompenzaci chybějícho času s ohledem na dodržení tohoto kritéria219.
Z hlediska rotace skladeb pak popisovaný model komerčního média
s vysokou rotací více plní Evropa 2 s až osminásobným opakováním skladby během
jednoho dne a opakováním většího množství skladeb (alespoň dvakrát ve vysílání zazní
63 skladeb, tedy pětina všech denně vysílaných). Impuls je naopak rádiem, které
skladby příliš neopakuje – denně zazní jednotlivá skladba maximálně 3x, a to pouze
jedna. Počet skladeb opakovaných dvakrát je maximálně 10. Podobně k hudbě
přistupuje Radiožurnál, který též v běžném vysílacím dni zopakuje jednu skladbu
maximálně třikrát a další skladby opakované dvakrát se vejdou do jedné desítky.

217

Licence programový formát hudby určuje jako 68% hudby ve vysílání. Rozhodnutí o
udělení licence: Impuls. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. 1998 [cit.
2014-04-15]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/files/lic/12127.pdf
218
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2012.
Český rozhlas [online]. 2013 [cit. 2014-04-18]. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty/_zprava/vyrocni-zprava-rady-ceskeho-rozhlasuo-cinnosti-ceskeho-rozhlasu-za-rok-2012--1192948; Hudební formát stanic Českého
rozhlasu – příloha č. 4. Český rozhlas [online]. 2013 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z:
http://media.rozhlas.cz/_binary/03090463.pdf
219
hudebním formátem Radiožurnálu a jeho změnami se tato práce podrobně zabývá
v kapitole 3 (pozn.)
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Tabulka č. 3 – nejopakovanější skladby stanice Evropa 2 za 2 vysílací dny
Počet	
  
opakování	
  	
  

skladba	
  

interpret	
  

15	
   Stolen	
  Dance	
  

MILKY	
  CHANCE	
  

14	
   Animals	
  

MARTIN	
  GARRIX	
  

14	
   Dark	
  Horse	
  

KATY	
  PERRY	
  &	
  JUICY	
  J	
  

10	
   Recovery	
  
Goodness	
  
10	
   Gracious	
  

JAMES	
  ARTHUR	
  

10	
  
10	
  
10	
  
9	
  

KLINGANDE	
  
JASON	
  DERULO	
  
FAUL	
  &	
  WAD	
  AD	
  vs	
  PNAU	
  
PHARRELL	
  WILLIAMS	
  
CALVIN	
  HARRIS	
  &	
  ALESSO	
  feat.	
  
HURTS	
  

Jubel	
  
Trumpets	
  
Changes	
  
Happy	
  

9	
   Under	
  Control	
  

ELLIE	
  GOULDING	
  

zdroj: vlastní výzkum
Nejhranějšími skladbami Evropy 2 jsou písně, které kralují českým i
světovým hitparádám (s žebříčkem IFPI pro daný týden vysílání se shodují skladby
Stolen Dance, Animals a Dark Horse – viz tabulka v elektronické příloze). Žádná z 10
nejhranějších skladeb není starší než 9 měsíců; žánr skladeb se pohybuje od neo-folkdance v případě Stolen Dance od německého dua Milky Chance220 přes pop až po soul a
funk v případě multiplatinového hitu Happy od Pharella Williamse221. Všechny skladby
se vyznačují jednoduchým strukturováním slok a refrénů a opakováním motivů –
například již zmíněná skladba Happy využívá nejtypičtější strukturu sloka – refrén –
sloka – refrén – přechod a další 4 opakování refrénu, přičemž první refrén ve skladbě
přichází již v čase 0:28. Hudba na

Evropě 2 se tedy z převážné míry skládá

z komodifikovaného produktu vysílaného většinou hudebních stanic zaměřených na
mainstreamovou hudbu a mladší publikum. Zaměření stanice je také převážně
zahraniční – mezi hranými skladbami se sice vyskytují i skladby z českého žebříčku
IFPI, avšak v menším počtu opakování a pouze takové, které odpovídají žánrovému
zaměření. Mezi hranými skladbami českých interpretů se tak objevují Andělé od ATMO

220

Stolen Dance. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-04-30]. Dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stolen_Dance
221
Pharell Williams (song). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-04-30]. Dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_%28Pharrell_Williams_song%29
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music (hiphop s výrazným popovým nápěvem222) nebo Nebe – Než se rozední
(pop/easy listening od rockové kapely223). Stanice naopak vynechává hity interpretů,
kteří oslovují převážně starší publikum – Chinaski se singlem Hlavolam nebo Mira
Žbirku224.
Tabulka č. 4 – nejopakovanější skladby stanice Impuls za 2 vysílací dny
počet	
  opakování	
  
5	
  
5	
  
4	
  
4	
  
4	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
2	
  

skladba	
  
HLAVOLAM	
  
KDY	
  VZLETNU	
  JA	
  
FAIR	
  PLAY	
  
NA	
  DLANI	
  
POCITAM	
  
LOVE	
  ME	
  AGAIN	
  
HOREHRONIE	
  
CESTA	
  
SROUBY	
  A	
  MATICE	
  
KDYZ	
  SE	
  NARODIME	
  

interpret	
  
CHINASKI	
  
LUCIE	
  VONDRACKOVA	
  
MIROSLAV	
  ZBIRKA	
  
MANDRAGE	
  
DAVID	
  DEYL	
  
JOHN	
  NEWMAN	
  
KRISTINA	
  
KRYSTOF/TOMAS	
  KLUS	
  
MANDRAGE	
  
JITKA	
  ZELENKOVA	
  

zdroj: vlastní výzkum
Hudbě na druhé stanici patřící mezi celostátní konkurenci Radiožurnálu – Impuls
- naopak dominují české a slovenské skladby. Deseti nejhranějším písním za 2 vysílací
dny dominuje skladba Hlavolam, která je aktuálně na první pozici české hitparády225,
spolu se singlem Kdy vzlétnu já. Nejhranějšími skladbami však nejsou jen aktuálně
nejpopulárnější – stanice opakuje i prověřené hity minulých let (Šrouby a matice
skupiny Mandrage z roku 2011, Počítám Davida Deyla nebo čtyři roky starou píseň
Horehronie slovenské zpěvačky Kristina, která reprezentovala Slovensko v soutěži
Eurosong226). Zbytek denního vysílání stanice tvoří z většiny české a slovenské skladby
– mezi časté interprety patří Chinaski, Dalibor Janda, Lucie, Kryštof, Helena
Vondráčková, Miro Žbirka, Petr Muk, Divokej Bill, Katarína Knechtová, Gipsy Kings

222

Andělé, nebo démoni? ATMO Music nabízejí na debutu pohled na svět dvojí
optikou. Musicserver [online]. 2014 [cit. 2014-04-27]. Dostupné z:
http://musicserver.cz/clanek/46419/atmo-music-andele-x-demoni/
223
Nebe. Bandzone [online]. 2014 [cit. 2014-04-27]. Dostupné z:
http://bandzone.cz/nebe
224
viz tabulka č.5 v příloze
225
Ibid.
226
Kristina: Horehronie (Slovakia). In: YouTube [online]. 24.3.2010. [cit. 2014-04-12].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=kghCqyMLPFA. Kanál uživatele
Eurovision Song Contest.
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spadající do mainstreamové popové hudby 90. let a počátku nového milénia227.
Zastoupeny jsou však v hojné míře i písně 80. let - opakovaným zástupcem je píseň
Když se narodíme od zpěvačky Jitky Zelenkové. Ta byla vydána v roce 1983 a je do
češtiny přezpívanou cover verzí písně M’innamoro di Te italské pop-disco skupiny
Ricchi & Poveri228. Rádio se tedy specializuje na českou populární hudbu, což vyplývá i
z ustanovení v jeho licenci (rádio uvádí 65% podíl české hudby na celkové hudební
složce), a to už od roku samotného založení rádia v roce 1998229. Není přitom bez
zajímavosti, že právě toto hudební zaměření, kdy ve vysílání převažují muzikologicky
nehodnotné písně z 80.let, bylo jednou z výčitek adresovaných Radiožurnálu v roce
2012230.
Tabulka č. 5 – nejopakovanější skladby stanice Radiožurnál za 2 vysílací dny
počet	
  opakování	
  
3	
  
3	
  
3	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  

skladba	
  
NA	
  DLANI	
  
HEY,	
  SOUL	
  SISTER	
  
NAPOJEN	
  
La	
  La	
  
BROTHER	
  
Count	
  On	
  Me	
  
VIENNA	
  CALLING	
  
Set	
  Me	
  Free	
  
Shadow	
  Of	
  The	
  Day	
  
ORDINARY	
  LOVE	
  
It´s	
  a	
  Heartache	
  
HLAVOLAM	
  

interpret	
  
Mandrage	
  
Train	
  
Tomáš	
  Klus	
  
Debbi	
  
MIGHTY	
  OAKS	
  
Bruno	
  Mars	
  
Falco	
  
Jam	
  &	
  Spoon,	
  Rea	
  
Linkin	
  Park	
  
U2	
  
Bonnie	
  Tyler	
  
Chinaski	
  

zdroj: vlastní výzkum
Diachronní analýze vysílání Radiožurnálu se podrobně věnuje kapitola 3, avšak
pro účely porovnání s komerčními stanicemi uvádím i shrnutí jeho nejhranějších
skladeb za stejné časové období. Je zřejmé, že díky kratšímu celkovému času
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viz souborný playlist vysílání Impulsu (příloha)
Jitka Zelenková: Když Se Narodíme (M'innamoro Di Te) / Mít Svůj Kout. Muzeumhudby.cz [online]. © 2008-2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: http://www.muzeumhudby.cz/vinyl-detail/jitka-zelenkova-kdyz-se-narodime-minnamoro-di-te-mit-svujkout-4501445
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Rozhodnutí o udělení licence: Impuls, cit. 56.
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více viz kapitola 3. Příkladem reference může být například otevřený dopis Jana
Buriana adresovaný Radě Českého rozhlasu. Jan Burian: Přímluva za hudbu (otevřený
dopis). Protisedi.cz [online]. 2011 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z:
http://www.protisedi.cz/article/jan-burian-primluva-za-hudbu-otevreny-dopis
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věnovanému hudbě stanice opakuje skladby méně často než její komerční celostátní
konkurenti. Radiožurnál má také méně polarizovanou povahu z hlediska přístupu
k domácí a zahraniční hudební tvorbě – mezi skladbami, které byly za 2 dny opakovány
více než jednou, jsou 3 české a 8 zahraničních. Ze tří českých pak dvě patří mezi
novinky a hity dle IFPI (Chinaski – Hlavolam a Miro Žbirka – Fair Play). Zahraniční
opakované skladby jsou z hlediska roku vydání rozmanité – popová píseň It’s a
Heartache pochází z roku 1978231, Count On Me od amerického popového zpěváka
Bruna Marse vyšla v roce 2010 a Brother od berlínské kapely Mighty Oaks je folk-indie
novinkou z počátku roku 2014232. Ze vzorku nejhranějších skladeb za 2 dny tedy
vyplývá, že Radiožurnál je otevřen českým skladbám, které dominují současnému éteru,
stejně jako světovým novinkám. Hrané žánry se pohybují od popovějších písní od poprockových kapel (Mandrage – Na dlani) a nu-metalu (Linkin Park – Shadow of the
Day), přes folk a country (Debbi – La La a kapela Mighty Oaks) až po klasický pop
z osmdesátých let. Tato analýza však zahrnuje pouze opakování jednotlivých písní
během dvou dní – z hlediska dlouhodobé dramaturgie je také důležité hledisko
celkového zastoupení interpretů ve vysílání a dále míra opakování skladeb v rámci
delšího časového úseku (například roku), která způsobuje efekt „ohrání“ skladby.
Těmito jevy a historickým vývojem hudební dramaturgie se zabývá kapitola 3.

2.3.

Hudba v kontextu normativních požadavků na

médium veřejné služby
Média veřejné služby prošla za dobu svojí existence podstatnou proměnou.
Spolu se změnou významu pro společnost a změnami mediálních systémů, ve kterých
působí, se měnily také normy, které jejich fungování kodifikují. S objevováním nových
technologií a fragmentací společnosti vzrostl zejména tlak na požadavek, aby
veřejnoprávní média poskytovala širokou nabídku obsahu a způsobu jeho distribuování
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Bonnie Tyler It’s a Heartache. In: YouTube [online]. 15.9.2006. [cit. 2014-04-12].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=h8VGQTtENSs&feature=kp. Kanál
uživatele agentscully.
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MIGHTY OAKS: BROTHER (OFFICIAL MUSIC VIDEO). In: YouTube [online].
16.1.2014. [cit. 2014-04-12]. Dostupné z:
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tak, aby splnila podmínku univerzální služby pro každého občana233. Zároveň však
původní ideály služby – tedy poskytovat informace, zábavu a poučení – zůstaly
v platnosti v plném rozsahu234. Veřejnoprávní média tak stojí před nelehkým úkolem,
kdy s konečnými zdroji určenými na výrobu vysílání musí oslovit velké množství
skupin publika, jejichž preference jsou velmi odlišné – na rozdíl od komerčních médií,
která si mohou vybrat pouze určité cílové skupiny a věnovat prostředky na tvorbu
obsahu šitého jim na míru. Veřejnoprávní média však musí udržet vysokou kvalitu
vysílání a relevance pro všechny skupiny posluchačů; v opačném případě úroveň
vysílání zpochybní legitimitu veřejné služby a občané mohou vyjádřením své
nespokojenosti a neochoty platit za příjem takového programu koncesionářské poplatky
uvést do chodu lavinu politického tlaku, v jehož důsledku by stát mohl rozhodnout o
nadbytečnosti služby235. Kodifikační normy jsou tedy důležité, protože představují
společenskou smlouvu mezi publikem, státem a veřejnoprávním médiem a plnění
požadavků zaručuje médiu alokaci prostředků nutných k jeho existenci. Cílem této
kapitoly je analyzovat, jak normy ovlivňují hudební složku rozhlasového vysílání
v případě konkrétního média, jehož zkoumání je předmětem této práce – Českého
rozhlasu, s důrazem na důsledky pro stanici Radiožurnál; kapitola by dále měla
poskytnout východisko pro zhodnocení plnění požadavků stanicí v kontextu
nespokojenosti veřejnosti s její hudební dramaturgií od roku 2011, kterou popisuji
v další části práce.
České rozhlasové vysílání má dlouholetou tradici – podobně jako v případě jeho
britského protějšku BBC se počátek vysílání datuje k 20. letům 20. století. První pokusy
s rozhlasem se datují k roku 1923 a probíhaly z malého domku v Kbelích, kde bylo
umístěno zařízení a improvizované studio tvořil vedle stojící stan. Tehdy bylo ještě
vysílání klasifikováno jako radiofonie a bylo pod přísným dohledem Ministerstva spojů
a pošt. Podle zákona bylo nejen vysílání, ale též příjem radiového signálu podmíněno
udělením koncese, přičemž žadatelé byli velmi důkladně prověřováni z hlediska
233

ČESKO. Zákon č. 481 ze dne 7.listopadu 1991 o Českém rozhlasu. In:Sbírka zákonů
České republiky. 1991 (dále jen Zákon o Českém rohlasu), odst. 2, písmeno c.
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TRACEY, Michael. The Concept of Public Value & Triumph of Materialist
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bezúhonnosti a státní spolehlivosti236. Teprve v prosinci téhož roku byla pravidla
uvolněna a rozhlas se otevřel veřejnosti. Čeští průkopníci byli též od začátku přítomni
evropským debatám o kodifikaci norem týkajících se veřejného vysílání – účastnili se
ženevské konference v roce 1924237. Již v samém počátku historie rozhlasu byla jeho
funkce definována prvním programovým ředitelem Milošem Čtrnáctým v ambiciózním
duchu povznášející kulturní služby pro veřejnost:
„(...) Jde o to, aby Československý rozhlas odpovídal kulturním tradicím
uměleckého vývoje, aby zapadal úspěšně do rámce našeho života. (...) Naší zásadou
vždy bylo a bude nehledati laciné populárnosti (...) nýbrž povznášeti posluchače na
vyšší úroveň, což je nevyhnutelné, má-li rozhlas plniti svoje poslání kulturní.“238
Vývoj veřejnoprávní funkce rozhlasu však na několik desetiletí přerušila
éra komunismu, kdy byl centrálně řízeným státním médiem a sloužil zejména k šíření
propagandy239. Po sametové revoluci se však Český rozhlas zřetelně hlásí ke své tradici
a britskému odkazu – jeho první generální ředitel Jiří Mejstřík v rozhovoru u příležitosti
70. výročí založení rozhlasu poslání této služby jasně definoval jako „uspokojování
nároků posluchačů v oblasti informační, vzdělávací a zábavné“240.
Tato „reithovská trojice“ je kodifikována jako hodnoty Českého rozhlasu
v normativních dokumentech dodnes a míra jejich naplnění tvoří i hlavní kritéria pro
hodnocení vysílání. Český rozhlas je regulován čtyřmi základními dokumenty:
Zákonem č. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, Zákonem č.481/1991
Sb. o Českém rozhlase, Statutem Českého rozhlasu a Kodexem Českého rozhlasu.
Důležitou roli v regulaci hraje Rada Českého rozhlasu, která připravuje znění Kodexu,
jenž je nejpodrobnější z norem. Rada také stanovuje kritéria hodnocení služby, dohlíží
na jejich plnění a jejím úkolem je i připravovat programová doporučení (bez možnosti
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přímého zásahu do vysílání)241. Podle tohoto uspořádání je tedy institucí, která má jako
jediná institucionalizovanou moc navrhovat změny přímo v programové nabídce nebo i
obecněji v misi a poslání veřejnoprávní instituce.
Z hlediska vymezení veřejné služby Českého rozhlasu jsou stěžejní paragrafy 2 a
3 Zákona o Českém rozhlasu. Vymezují ji jako tvorbu, archivaci a šíření rozhlasových
programů a dalšího multimediálního obsahu na území České republiky a do zahraničí242.
Úkoly veřejné služby spočívají v poskytování objektivních, ověřených a vyvážených
informací, přispívání k právnímu vědomí obyvatel a rozvíjení jejich kulturní identity.
Zákon dále taxativně definuje typy pořadů, které by měl rozhlas vytvářet a vysílat:
zpravodajské, publicistické, dokumentární, umělecké, dramatické, sportovní, zábavné,
vzdělávací a pořady pro děti a mládež243.
Pro kulturní a hudební oblast působení média je základním (a prakticky jediným)
ustanovením §2, písmeno c Zákona. Podle něho je úkolem Českého rozhlasu „vytváření
a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny
obyvatel244 tak (...) aby programy a pořady odrážely rozmanitost názorů (...) a
uměleckých směrů a to s cílem (...) podporovat soudržnost pluralitní společnosti“245.
Klíčovými slovy této formulace jsou rozmanitost názorů a všechny skupiny obyvatel;
jejich kombinace nedovoluje zaměřit vysílání jen na vybrané skupiny obyvatel a jejich
kulturní preference s vyloučením ostatních. Stejně tak ustanovení vylučuje unifikovaný
přístup k vysílání, kdy by se rozhlas snažil jít cestou nezohlednění individuálního
přístupu ke skupinám obyvatel a tvorby a šíření unifikovaného vysílání oslovujícího
všechny (to jest mainstreamingu založeného na nejmenším společném jmenovateli).
Argument je rozveden v Kodexu Českého rozhlasu, který explicitně stanovuje, že
rozhlas nesmí kvalitu výstupu podřizovat tlakům trhu; naopak, má vytvářet pluralitní a
nápaditou programovou nabídku246. Rozhlas také nesmí povyšovat sledovanost pořadů
nad jejich kvalitu.247 Rozhlas má dále rozšiřovat výběr programové nabídky
241

Zákon o Českém rozhlasu, §8, odst. 1, písmeno d
Ibid., §2, odst. 1 a §3, odst. 1, písmeno e
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posluchačům i o takové programy, které provozovatelé komerčního vysílání běžně
neposkytují248. Článek 8 pak v případě uměleckých pořadů specificky hovoří o
povinnosti nabízet pořady, které mohou posluchače kulturně a umělecky obohacovat249.
Na druhou stranu, částečně protichůdný požadavek stanovuje preambule Kodexu v bodě
G, kdy klade požadavek na schopnost pořadů oslovit širokou veřejnost250.
V kontextu hudby tedy Zákon a Kodex poskytují dostatečnou oporu pro
rezistenci média vůči vnějším politickým tlakům na maximalizaci poslechovosti.
Rozhlas je vyzýván, aby preferoval kvalitu nad měřítky konzumace, vyráběl, vysílal a
archivoval komplexní nabídku vysílání, která odráží zájmy a preference všech různých
skupin občanů a zároveň rozšiřuje jejich kulturní obzory. Za účelem zajištění efektivní
služby občanům rozhlas realizuje251 analýzy potřeb a přání jednotlivých posluchačských
skupin252. Výsledky reprezentativních výzkumů jsou pro tvorbu programů závazné,
avšak stejný bod Kodexu253 zároveň podněcuje redaktory a pracovníky Českého
rozhlasu k tvůrčím experimentům se zpracováním témat odlišných od výzkumy
doporučených postupů, nebo i zařazením žánrů, o které občané dosud neprojevují
zájem254.
Výše analyzovaný kodifikační rámec veřejné služby ve vztahu k hudbě
nastavený základními normami má však tři úskalí – interpretativní, operacionalizační a
evaluační. Ačkoliv v předchozím textu cituji téměř doslovné znění bodů regulace, jsem
si vědom faktu, že jeho interpretace optikou historického vývoje funkce
veřejnoprávních médií a kontextu politickoekonomických tlaků tržního prostředí je
pouze jednou z možností pohledu na veřejnoprávní službu. Normy například neurčují
prioritu jednotlivých úkolů veřejné služby nebo poměr závaznosti výzkumů
posluchačských preferencí a experimentování. Český rozhlas má mimo jiné rovněž jako
248
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funkci kodifikován potencionálně celospolečenský zásah pořadů255. V případě
konzervativního čtení pak je kodifikace otevřená interpretaci, která bude dogmatizovat
roli výzkumů preferencí skupin občanů na vysílání a marginalizovat roli experimentů (a
tím i limitovat potenciál kulturního a uměleckého obohacování občanů).
S tím

souvisí

absence

podrobnější

operacionalizace

veřejného

zájmu

v základních normách. Český rozhlas je rozsáhlou institucí, jejíž působení na veřejnost
je velmi komplexní. Kromě celoplošného terestrického vysílání se snaží v souladu
s redefinicí

funkce

veřejnoprávních

médií

v moderních

post-informačních

společnostech256 zprostředkovávat komplexní služby prostřednictvím distribuce obsahu
s využitím mobilních telefonů, svého webu, který slouží nejen jako archiv, ale též
rozcestník a informační portál, a dále spravováním vlastních profilů na sociálních sítích.
Role jednotlivých kanálů však v textu zmíněných norem chybí – není tedy součástí
společenské smlouvy mezi veřejností a médiem, nýbrž je kodifikována vnitřními
předpisy Českého rozhlasu. Ze strany občanů tak může docházet k frustraci, pokud
jejich potřeby nejsou naplňovány, avšak médium formálně požadavky veřejné služby
plní. Orgánem kontroly instituce veřejností je Rada Českého rozhlasu, která však nemá
přímou odpovědnost vůči občanům; odpovídá Poslanecké sněmovně257. Občané tak
v rámci práva na odpověď mohou po Radě požadovat vysvětlení ohledně plnění
veřejnoprávního poslání Českým rozhlasem – v praxi však potencionální změny politiky
občan téměř nemůže dosáhnout díky faktickému přístupu Rady při posuzování podnětů
posluchačů, který zpravidla probíhá v režimu mediování stížnosti mezi Českým
rozhlasem a občanem258.
Z hlediska hudby má každá stanice definován svůj hudební formát dle standardů
EBU, který určuje poměr hudby k mluvenému slovu ve vysílání, poměr české a
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zahraniční hudby a procentuální vyjádření zastoupení regionální produkce hudby259.
V kontextu komerčních stanic, které ve veřejně dostupném dokumentu zakládajícím
jejich právo na vysílání (licence) zpravidla uvádějí vymezení hudební dramaturgie
mnohem podrobněji (na základě hudebních žánrů, vymezení období, ze kterého vysílané
skladby pocházejí včetně ilustrativní ukázky dramaturgického rámce na konkrétních
písních, které stanice v okamžiku podání žádosti o licenci hodlá vysílat), se však jeví
popis vysílání na třech základních sledovaných parametrech kusý260.
Posledním

úskalím,

které

je

šedou

zónou

normativního

vymezení

veřejnoprávního rádia, je evaluace jeho činnosti. Základním dokumentem je Výroční
zpráva Českého rozhlasu, kterou Rada předkládá Poslanecké sněmovně k 31. březnu
každého roku261. Výroční zprávu projednává a schvaluje Parlament České republiky,
který je oprávněn v případě neschválení výroční zprávy dvakrát po sobě Radu
odvolat262. Jak napsal již první generální ředitel BBC lord Reith, „skoro v každém
podnikání existuje měřitelný úspěch, ale ne tak ve veřejnoprávních médiích“263.
Poukázal tak na problém stanovení relevantních ukazatelů, které by dostatečně
vypovídaly o kvalitě plnění veřejné služby. Regulátoři veřejnoprávních médií se často
uchylují k měření kvantitativních parametrů – vyjadřování podílů typů obsahu na
vysílacím čase než přímého hodnocení kvality dramaturgie264. V případě Českého
rozhlasu jsou veřejnosti265 dostupná rovněž pouze data o odvysílaném čase, který byl
věnován zpravodajství, reklamě, třech velmi širokých hudebních kategoriích266 a dále
data o poslechovosti jednotlivých stanic. Kvalitativní parametry pořadů instituce
vyhodnocuje pro svou interní potřebu267, avšak data z reprezentativních výzkumů
nejsou transparentně zveřejňována. Veřejnost má tedy jen minimální šanci nezávisle od
259
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vlastního hodnocení Rady zhodnotit, do jak velké míry je vysílání instituce legitimní
k požadavkům, které jsou na službu kladeny jejím kodifikačním rámcem.
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3. Hudba ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál
Koncem roku 2011 se na Český rozhlas v českém veřejném prostoru a médiích
strhla vlna kritiky. Bylo mu vyčítáno, že jeho nejposlouchanější stanice Radiožurnál se
„nedá poslouchat“, respektive že hudební složka neslouží své veřejnoprávní funkci
kultivaci vkusu posluchačů, jejich obohacování a vzdělávání. Široká veřejnost svůj
názor vyjadřovala prozaičtěji – na sociální síti Facebook se například objevila skupina
„Hudební dramaturg Radiožurnálu je idiot“268. Základními argumenty kritiky byla
frekvence opakování skladeb a zastaralý hudební fond. Věc se brzy dostala do
kompetence Rady Českého rozhlasu, která coby regulační orgán má za úkol dohlížet na
to, jak rozhlas plní svoji veřejnoprávní úlohu. Rada svolala veřejný seminář na den
1.1.2011, který se stal nejintenzivnějším milníkem veřejné debaty. Do té se zapojili
nejen konkrétní posluchači, ale též odborná veřejnost – za všechny můžeme jmenovat
zpěváka Janka Ledeckého, hudebníka a písničkáře Jana Buriana, kteří dali najevo své
názory ještě před tímto milníkem, nebo později režiséra Jana Hřebejka. Stejně tak
v médiích i internetových diskuzích figurovaly osobnosti rozhlasu – generální ředitel
Českého Rozhlasu Petr Duhan, moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný, šéf sekce Nová
média Filip Rožánek nebo člen Rady Petr Šafařík. Úkolem této praktické kapitoly je
především zmapovat vývoj veřejné diskuze, popsat stav playlistu před započetím změn
a nastínit klíčové události pozdějšího vývoje dramaturgie.
Zdrojový materiál pro tuto sekci diplomové práce tvoří novinové články, články na
českých zpravodajských serverech a elektronických médiích zabývajících se českým
mediálním prostředím, blogové záznamy a příspěvky na sociálních sítích Facebook a
Twitter. Novinové články byly získávány prostřednictvím rešeršní služby Newton IT,
elektronické články a webové stránky pak prostřednictvím vyhledávačů Google,
Seznam a DuckDuckGo. V případě sociálních sítí bylo použito vlastní vyhledávání
těchto služeb. Pro vyhledávání byla použita klíčová slova (v abecedním pořadí) „Český
rozhlas, hudba, hudba na Radiožurnálu, hudební dramaturgie, krize, Petr Duhan, Petr
Král, Radiožurnál, Robert Sedláček“. Část materiálu jsem obdržel také od Petra
Šafaříka, člena Rady Českého rozhlasu, prostřednictvím emailové korespondence
268
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vedoucí práce Lenky Vochocové a Petra Šafaříka. Články zmíněné v textu nepředstavují
kompletní výčet; pro popis situace jsem vybral pouze takové, které poskytují hlubší
vhled do pozadí problematiky. Zkoumaným obdobím byl 1. leden 2010 až 31. prosinec
2012. Pro poslední podkapitolu praktického výzkumu jsem využil data z projektu
radiozurnal.3tecky.cz, jehož podrobnosti uvádím níže.
Zdůvodnění odchýlení od teze diplomové práce
S ohledem na přehlednost diplomové práce jsem se rozhodl změnit strukturu informací
ve třetí kapitole. Původní teze této magisterské práce počítala s uvedením praktického
výzkumu vysílání jako prvního kroku a následné analýzy mediální a odborné reflexe
vysílání. Teze byla schválena v lednu 2012. V březnu 2012 byl však v souvislosti
s odmítavým postojem rozhlasu ke zveřejňování playlistů vysílání spuštěn internetový
projekt Ladislava Ševcůje radiozurnal.3tecky.cz, který až do současnosti (květen 2014)
elektronicky zaznamenává veškeré skladby, které ve vysílání zazní. S panem Ševcůjem
se mi podařilo domluvit využití kompletních dat v rozsahu přibližně 107 tisíc záznamů
pro účely této diplomové práce, díky čemuž je možné popsat vysílání na rozsáhlém a
kvalitním souboru dat a porovnávat původní stav v roce 2012 se současností, s čímž
původní teze nepočítala. Projekt začal sbírat data v omezeném rozsahu přidání skladby
do databáze 1. března 2012, 4 měsíce po veřejné debatě o úrovni hudební dramaturgie
organizované Radou Českého rozhlasu. Od července 2012 pak byla přidána funkce pro
zaznamenávání opakování skladeb. Pro přehlednější orientaci čtenářů této diplomové
práce jsem se rozhodl podkapitoly členit nikoliv tématicky, ale chronologicky dle
sousledu jednotlivých událostí. Rozsah zpracovávaných témat však zůstal nezměněn;
došlo pouze ke změně struktury a rozšíření zkoumaného časového období.

3.1.

Reflexe hudby na Radiožurnálu v období před

veřejným seminářem 1.1.2011
Hudba na Radiožurnálu byla předmětem kritiky dlouho před otevřením prosincové
veřejné diskuze – nejen ze strany veřejnosti, ale i ze strany rozhlasu samotného. Ačkoliv
primárním zkoumaným obdobím mediální reflexe hudebního vysílání jsou léta
2011-2012, pro rozšíření kontextu uvádím čtyři starší novinové články, které poukazují
na fakt, že hudba na Radiožurnálu byla terčem kritiky nejen v druhé dekádě 21. století,
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ale již dříve. Dne 17.5.2002, téměř 10 let před seminářem, vyšel při příležitosti sestupu
Radiožurnálu z prvního místa v poslechovosti na serveru radiotv.cz rozhovor
s Alexandrem Píchou, tehdejším šéfredaktorem této stanice269, ve kterém Pícha na
otázku, zda bude mít snížení poslechovosti dopad na personální obsazení stanice,
odpověděl, že Radiožurnál propustil hudebního dramaturga270. Tento článek je
významný nejen proto, že poukazuje na nespokojenost s vysílanou hudbou, ale též na
fakt, že úspěšnost plnění veřejné služby byla vyhodnocována prostřednictvím metriky
velikosti publika, což podle závěrů konference o veřejné službě veřejnoprávních médií
RIPE@2002, která se ve stejném roce konala v Tampere, média přivádí do schizmatické
situace plnění veřejnoprávních úkolů a jejich vyhodnocování metodou tržní
úspěšnosti271. Vyjádření Píchy navíc implikuje řešení poklesu poslechovosti změnou
hudební dramaturgie, což je způsob, jakým běžně reagují komerční rádia272.
Další kritika přišla v letech 2004 a 2005 ze strany médií. Server Novinky.cz
zveřejnil v únoru 2004 článek Alexe Švamberka (novináře a performera273), který
odsuzuje dlouhodobé opakování stále stejných skladeb od jednoho interpreta, malou
žánrovou pestrost vysílání a nižší prioritu kvality hudebního vysílání oproti
zpravodajství274. Pícha v tomto článku označuje funkci hudby na Radiožurnálu jako
„služebnou“ – jejím úkolem je vytvořit předěl mezi jednotlivými zpravodajskými
informacemi. Zároveň spolu s tehdejším dramaturgem Jiřím Brodským zdůrazňují
269
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nutnost Radiožurnálu oslovit většinu posluchačů. Z textu je však patrné, že přístupem,
který volí, není pluralita, nýbrž univerzalita, kdy hudba má oslovit většinu posluchačů
zároveň. Pícha a Brodský zároveň přibližují metodiku výběru hudby; písně jsou
testovány ve výzkumech a jejich zařazování do vysílání zajišťuje software na základě
zadaných parametrů. Ředitel rozhlasu také uvádí, že ačkoliv stanici poslouchá nejvíce
vysokoškoláků ze všech stanic ČRo, většinu posluchačů tvoří lidé se základním
vzděláním. Součástí článku byla rovněž anketa, kde čtenáři mohli ohodnotit hudební
vysílání Radiožurnálu na stupnici 1-5 – 43% čtenářů přitom skladbu písní ohodnotili
právě známkou 5275.
Přibližně rok a půl poté vyšel článek Milana Turka v online verzi časopisu Reflex,
který se zabýval stejným tématem. Novinář v něm nejen subjektivně hodnotí hudbu
obsaženou v seznamech skladeb, které mu poskytl nový šéfredaktor Radiožurnálu Jan
Pokorný, ale též s Pokorným a novým hudebním dramaturgem Janem Šrámkem
polemizuje nad hudebním zaměřením veřejnoprávní stanice a představou o ideální
skladbě pro Radiožurnál. Pokorný zadání pro hudbu na Radiožurnál shrnuje jako
„vkusnou vatu“. „Hudba nesmí rušit a znervózňovat. Vzhledem k masovému záběru
musíme experimentovat opatrně. Experimenty se mají dělat na zvířatech, a ne na
lidech,“ uvádí Pokorný doslova276. Nejen Pícha, ale též Pokorný tedy vysílání
mainstreamové hudby, jejímž určením je oslovit všechny skupiny posluchačů, je
významově vyprázdněná a slouží výhradně jako nerušivá výplň zpravodajského a
informačního servisu, k čemuž je předem testována, považují za legitimní. Skrytou
obavou, která leží za takovým nastavením, je domněnka, že případné profilování
Radiožurnálu jakýmkoliv směrem z univerzálního standardu by znamenalo snížení
poslechovosti a tím i omezení legitimity Českého rozhlasu s možnými personálními
důsledky pro vedení stanice. Tato obava opět pramení z definování úspěšnosti
veřejnoprávního vysílání primárně pomocí tržních parametrů, které působí jako skrytý
filtr v dramaturgii. Ideální podobu písně dramaturg Jan Šrámek v rozhovoru dále
popisuje jako takovou, která má snadno a rychle rozpoznatelný začátek, pozná ji 70%
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respondentů ve výzkumu a je zpívaná v angličtině277. Tím také nepřímo potvrzuje tezi,
že Radiožurnál má zájem vysílat komodifikovanou hudbu, jejímž cílem není povznášet
kulturní vkus obyvatelstva, ale zajistit stanici poslechovost.
V březnu 2010 se paradigma legitimity hudební dramaturgie Radiožurnálu v rámci
Českého rozhlasu mění. Prozatímní ředitel Petr Duhan278 v rozhovoru pro server
Digizone.cz na otázku, zda zástupci rozhlasu na poděbradské konferenci řešili i tehdejší
hudební dramaturgii hlavních stanic279, odpovídá:
„Řešili. Hudba je katastrofální problém. Nejsem muzikant, jsem konzument hudby.
Řekl jsem to v jednom televizním rozhovoru, že za problematický vnímám třeba
Radiožurnál. Ono se s tím ale nedá mnoho dělat, protože Radiožurnál je rozkročen mezi
dvěma generacemi posluchačů. Je mimořádně obtížné uspokojit všechny. Nevím, jestli
se dnes hudební vkus láme po generacích, nebo uvnitř jedné generace po deseti letech.
Kladu si jen otázku a vím, že to je problém, který musíme řešit.“280
Duhan však doufá, že situaci se podaří změnit díky hlubokému zájmu tehdejší
šéfredaktorky Hany Hikelové. O rok později, kdy byl potvrzen jako generální ředitel
Českého rozhlasu, už tento názor nesdílel; naopak, serveru Digizone.cz při této
příležitosti řekl, že vztah s ředitelkou nebyl ideální právě kvůli hudební dramaturgii
Radiožurnálu281. V rozhovoru z března 2010 dále zmiňuje i problematickou dramaturgii
stanice Praha, která je určena starší generaci, avšak díky zařazování „dechovky a
normalizačního popíku“ se vzdaluje generaci, která „poslouchala (...) Elvise Presleyho a
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pak vyrostla na Beatles“282. Na otázku, proč „socialistický popík“ vysílá i nadále,
odpovídá:
„Když v roce 1993 vznikl český veřejnoprávní rozhlas, tak se de facto pouze
přemalovala firma. Stali jsme se de iure veřejnoprávním rozhlasem, ale de facto ne.
Těch čtyřicet let tuhého bolševika, s výjimkou šedesátých let, a pak ta příšerná
normalizace, zůstaly ve zdech budovy Českého rozhlasu, v programu i myšlení lidí.“283
Duhan tedy považoval hudební dramaturgii Radiožurnálu za problematickou již
v době svého nástupu do funkce a považoval ji za pozůstatek neúplné transformace
média ze státního na veřejnoprávní. Obdobný názor v otevřeném dopise Radě Českého
rozhlasu vyjádřil i hudebník Jan Burian, jehož text provázel následně celý veřejný
seminář a byl i osobně přítomen:
„(...) Myslím (si), že debata měla proběhnout zhruba před dvaceti lety, když se
v téhle zemi změnil režim. Od té doby se totiž v hudebním vysílání těchto dvou stanic
podařilo zejména úspěšně rozvinout a pak zakonzervovat systém, který slouží
takzvanému hudebnímu průmyslu a systematicky devastuje povědomí posluchačů o
tom, co to vlastně hudba je a k čemu slouží.“284
Burian je ve svém hodnocení radikálnější než Duhan – hudbu Radiožurnálu
považuje za pouhou „výplň“ mezi zpravodajskými relacemi285. V otevřeném dopise také
naráží na praxi testování skladeb ve výzkumech, které je podle něho přesunutím
zodpovědnosti za podobu hudební složky od média na posluchače – podle jeho
vyjádření vede takový proces k akcentování průměrnosti. Upozorňuje také na povinnost
veřejnoprávního média kultivovat hudební vkus posluchačů zařazováním umělecky
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hodnotných děl a nových hudebních trendů a omezování průniku komodifikované
komerční hudby do vysílání286.
Tyto argumenty lze považovat v kontextu současných i historických
normativních požadavků na média veřejnoprávní služby za relevantní a platné. Jsou
v souladu nejen se současnou kodifikací funkce Českého rozhlasu, který by měl
zajišťovat co nejširší programovou nabídku pořadů a ochraňovat pluralitu kulturních
směrů a proudů a produkovat mimo jiné takové pořady, které komerční vysílatelé běžně
nenabízí, ale též s historickou tradicí evropských veřejnoprávních médií. Úkolem
rozhlasu je od prvotní definice jeho funkce prvním generálním ředitelem BBC, lordem
Reithem, přinášet to nejlepší ze všech oborů lidské činnosti, rozšiřovat obzory
obyvatelstva a vzdělávat ho287 - tedy i v oblasti tvorby hudební. Vzdělávací funkci
rozhlasu podtrhuje i dopis předsedy Institutu moderní hudby o.s. Jaroslava Raušera
hudebnímu serveru Bandzone, který ho přetiskl jako blogový záznam288. Raušer
upozorňuje289 na problém kulturní identity, kdy se v důsledku působení komerčních
stanic sledujících pouze své ekonomické zájmy snižuje kulturní standard na nejmenšího
společného jmenovatele a dochází k individualizaci spotřeby a „diverzifikaci“290 publik.
Radiožurnál pak v důsledku absence hudební koncepce291 a povrchnosti vysílané hudby
dlouhodobě nepřispívá k budování této identity a v hyperfragmentovaném prostředí je
pro něj následně obtížné oslovit publikum jiným způsobem než vysíláním
standardizované, komodifikované hudby.

286

Ibid.
REITH, John CW. Broadcast over Britain. In: GOLDING, Peter a Graham
MURDOCK. The political economy of the media. vol.2. Brookfield, Vt.: Edward Elgar,
c1997. ISBN 18-527-8777-5, s.281
288
Jaký je váš názor na českou hudební identitu?. In: Bandzone [online]. 2011,
30.11.2011 [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://blog.bandzone.cz/clanek/jaky-je-vasnazor-na-ceskou-hudebni-identitu
289
svými slovy (pozn.)
290
Citováno dle originálu; vhodnějším termínem by v tomto vyznění byla fragmentace.
(pozn.)
291
Absenci koncepce přiznává i Duhan v odpovědi na dopis společnosti Universal
Music. AUST, Ondřej. Šéf rozhlasu odepisuje Universalu: Kolovrátkové opakování
skladeb je opravdu bolestí Radiožurnálu. In: Mediář.cz [online]. 2011, 09. 12. 2011 [cit.
2014-04-22]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/sef-rozhlasu-odepisuje-universalukolovratkove-opakovani-skladeb-je-opravdu-velkou-bolesti-radiozurnalu/
287

66
Vyloučením platnosti tohoto konceptu je však multiplatformí založení
moderních veřejnoprávních médií. Český rozhlas je povinen zajišťovat funkce
podporování kulturní identity a vzdělávání v celistvosti svého působení na občany.
Ačkoliv se kritikům může zdát logické, že by tak měl činit prostřednictvím své
nejposlouchanější stanice, stejně tak platný je argument protistrany, která tvrdí, že
vzdělávací funkci zajišťuje prostřednictvím specializovaných stanic. Operacionalizace
role definované legislativním rámcem leží plně v kompetenci Českého rozhlasu a Rady
Českého rozhlasu; neexistuje normativní dokument, který by ČRo přikazoval pro tento
účel využívat právě stanici Radiožurnál nebo i obecně provozovat celoplošné vysílání
právě ve formátu Radiožurnálu292. Problém spočívá v absenci účinných výkonových
kritérií, která by stanovila, jak která stanice či jiná činnost veřejnoprávního rozhlasu
přispívá k plnění jeho poslání293.
Do diskurzu kritiky hudebního vysílání patří před prosincovou veřejnou
diskuzí také stížnosti českých interpretů. Konkrétně se proti podobě vysílání v roce
2011 vyjádřili Helena Vondráčková, Karel Gott a Janek Ledecký. Všichni tři umělci
vyjádřili lítost nad tím, že Radiožurnál nehraje jejich písničky; každý však jinou
formou. Zatímco Karel Gott poskytl na téma absence své hudby ve vysílání
Radiožurnálu rozhovor serveru iDnes.cz294, Helena Vondráčková podala stížnost u
Rady Českého rozhlasu. Rada stížnost odmítla, nicméně z incidentu se stala poměrně
populární kauza díky medializaci stejným médiem295. Ledecký kritizoval vysílání nejen
z pohledu své hudby, ale též zastaralého hudebního fondu a nezařazování novinek, a to
v přímém přenosu296. Tento rozhovor se odehrál v listopadu 2011 - pouze přibližně 14
dní před konáním veřejného semináře. Ačkoliv v jeho průběhu nebylo na tento rozhovor
292
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poukazováno, díky jeho živému vysílání a také faktu, že o rozhovoru následně vydal
zprávu opět server iDnes.cz, je možné, že Ledecký přispěl k rozšíření veřejného
povědomí o nespokojenosti s hudebním vysíláním média.
Den před veřejným seminářem také vyšla v Literárních novinách anketa,
kterou pořádal člen Rady Českého rozhlasu Petr Šafařík, jenž byl iniciátorem samotné
debaty. Ankety se zúčastnilo celkem 13 osob, mezi kterými byli čeští hudební
skladatelé, publicisté i bývalí zaměstnanci Českého rozhlasu. V rámci ankety byly
položeny dvě otázky, přičemž obě se týkaly hudby v rámci vysílání ČRo – první se
vztahovala k Radiožurnálu, druhá ke stanici Praha. Celkové vyznění ankety bylo spíše
negativní – většina respondentů (s výjimkou Alexandra Píchy a Lenky Mlynářové,
ředitelky agentury Datamar) uvedla nespokojenost se současným stavem dramaturgie.
Zúčastněná odborná veřejnost kritizovala časté opakování skladeb, nemožnost vysílání
hudby tematicky se hodící k událostem, o kterých referuje zpravodajství, nebo pozdní
zařazování novinek do repertoáru297. Respondenti personálně propojení s Českým
rozhlasem naopak hudbu hájili. Alexandr Pícha obhajoval status quo hudební
dramaturgie Radiožurnálu z doby svého působení na této stanici prostřednictvím
opakování argumentu nutnosti hrát hudbu „odpovídající potřebám většinové populace“
a udržení publika, které by v případě změny dramaturgie ve prospěch alternativních
hudebních žánrů přestalo stanici poslouchat298. Lenka Mlynářová, ředitelka agentury
Datamar, která pro Radiožurnál zajišťuje marketingový výzkum značky299, s odvoláním
na tento výzkum uvedla, že spokojenost posluchačů s hudebním programem se zvýšila.
Mlynářová také poukazuje na přeceňování důležitosti hudby ve vysílání stanice, ale
zároveň v anketě uvádí:
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„Jestliže posluchače vyženeme pryč hudbou – a že on kvůli hudbě, která mu
nevyhovuje, opravdu odchází, to snadno dohledáme v datech Mediaprojektu - kde tyto
informace300 najde?“301.
Z výše citovaných vyjádření zaměstnanců Českého rozhlasu, novinářů a odborné
veřejnosti lze usuzovat, že hudba ve vysílání Radiožurnálu v minulosti vždy hrála až
druhou roli za zpravodajstvím. Veřejnoprávní rozhlas na ni pohlíží jako na prostředek
oslovení co největšího počtu občanů a zcela rezignoval na funkci budování kulturního
vkusu obyvatelstva. Rozhlas je do tohoto vnímání své role vmanipulován absencí
účinných kritérií plnění veřejné služby, které vedou k vnímání legitimit vysílání pomocí
kvantitativního parametru poslechovosti, který hodnotí výroční zpráva ČRo. Tento
požadavek se pak stává vepsaným vnitřnímu vnímání role rozhlasu. V kontextu
současné normativní kodifikace vysílání rozhlas neporušuje žádné z ustanovení, protože
normy nestanovují explicitně roli jednotlivých programových okruhů a komunikačních
kanálů. Příprava programových koncepcí leží v kompetenci samotného rozhlasu a stejně
jako na plnění veřejnoprávních úkolů na ni dohlíží Rada Českého rozhlasu, která je
oprávněna do ní nepřímo vstupovat prostřednictvím vydávání programových
doporučení. Český rozhlas také v hudební dramaturgii klade vysoký důraz na její
ověřování kvalitativním výzkumem. Výzkum posluchačských potřeb je pro ČRo ze
zákona povinný a jeho výsledky jsou závazné; médium však svou pozornost zaměřuje
především na testování vzorků konkrétních skladeb na vhodnost pro cílovou skupinu,
přičemž je dokázáno, že posluchačské testy obecně vedou k pojetí hudby jako
nejnižšího společného jmenovatele a vyřazují nemainstreamová kulturní díla.

3.2.
Reflexe veřejností - seminář k hudbě ve vysílání
Českého rozhlasu
Se vzrůstající frustrací veřejnosti a na výzvy odborníků se Rada Českého
rozhlasu rozhodla uspořádat dne 1.12.2012 veřejný seminář k hudbě ve vysílání stanic
Český rozhlas 1 – Radiožurnál a ČRo 2 – Praha. Seminář se konal v karlínském Studiu
A a účastnili se ho představitelé rozhlasu, Rady i hudební publicisté a veřejnost.
Diskuze byla organizována do třech bloků – hudby na Radiožurnálu, hudby na Praze a
300
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na budoucnosti hudební složky ve vysílání rozhlasu302. Funkci moderátora zastával
Pavel Klusák. Celý seminář byl živě přenášen formou videa na webové stránky Rady a
z místa byly též zprostředkovávány živé reportáže a glosy. Tyto online poznámky
vytvářeli konkrétně Filip Rožánek, zaměstnanec Českého rozhlasu, který v minulosti
řídil internetovou redakci a v současnosti působí jako analytik strategického rozvoje303,
a dále Ondřej Aust, Marek Prchal a Jan Vedral za redakci serveru Mediář.cz304.
Prvního panelu se účastnili: Zuzana Jurková, muzikoložka z Fakulty
humanitních studií Univerzity Karlovy, Jana Kománková, hudební publicistka, Jan
Burian, písničkář a spisovatel, Václav Hradecký, vedoucí výzkumu a analytiky ČRo a
Radek Sedláček, hudební dramaturg Radiožurnálu305. V první části diskutovali účastníci
panelu, v části druhé pak byl dán prostor otázkám položeným prostřednictvím emailu
Petru Šafaříkovi, který zajišťoval jejich předání do diskuze, a dále otázkám přímo
z publika. Do diskuze se dále zapojily i další osobnosti ČRo (Jan Pokorný, šéfredaktor
Radiožurnálu, Hana Hikelová, ředitelka zpravodajských stanic, Peter Duhan, generální
ředitel, Dana Jaklová, předsedkyně Rady) a Lenka Mlynářová, ředitelka agentury
Datamar. Z hlediska zúčastněných osob diskuzi komplikoval především fakt, že
v panelu nebyl přítomen management Radiožurnálu, který je za hudební složku vysílání
spolu s hudebním dramaturgem spoluodpovědný – ačkoliv byli Jan Pokorný i Hana
Hikelová přítomni v sále a Rada ČRo, která seminář pořádala, rozhlasu nabídla možnost
nominovat tři zástupce do panelové diskuze306, v panelu nezasedli a zúčastnili se pouze
v příspěvcích z publika.
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Za Český rozhlas do diskuze o hudbě na Radiožurnálu ve slovech Hradeckého
zaznělo především vyjádření, že tato stanice je většinová307 a zaměřená na zpravodajství
– hudba tvoří pouze doplňkovou složku, jejímž úkolem je neodradit posluchače.
Hradecký prezentoval výzkum trhu, na kterém ukazoval, že veřejnoprávní rozhlas
obecně poslouchají spíše starší posluchači, zatímco komerční stanice poslouchají
převážně mladší občané. Představil také vztah množství mluveného slova a oslovované
věkové skupiny posluchačů, na kterém demonstroval, že Radiožurnál tehdejším
poměrem 50:50 oslovuje posluchače ve věku 55 let a starší. Uvedl také, že Radiožurnál
nejčastěji poslouchají sedmdesátníci, ale zastoupena je i generace třicátníků308. Na
základě tohoto profilu rozhlas určil, že se při tvorbě hudební složky zaměří na věkovou
skupinu 30-65 let, pro kterou ve výzkumech hledal společného hudebního jmenovatele.
Upřesnil také otázku průběhu testů – popularita hudby u cílové skupiny je testována na
současných posluchačích a „potencionálních posluchačích“, které představují lidé
podobného věku a hudebních preferencí, kteří však poslouchají komerční stanice Impuls
a Frekvence 1. Sedláček následně sdělil, že vybrané skladby následně hudební
dramaturg nahrává do programu Selector a pomocí zadaných kritérií z databáze
sestavuje seznam skladeb („playlist“) na každý den309. Roli dramaturga vymezil
výrokem, že „testy ovládají dramaturga, nikoliv dramaturg testy“, který zástupci serveru
Mediář.cz v živém zpravodajství replikovali a následně ho přetiskla i další média310.
Burian i Kománková vyjádřili nesouhlas s definicí práce dramaturga coby technického
pracovníka zajišťujícího obsluhu softwaru a plnění cílů poslechovosti – apelovali na
historickou tradici rozhlasu, jehož cílem bývalo povznášet posluchače a rozšiřovat jejich
kulturní rozhled co nejširší nabídkou interpretů a skladeb311. Jurková pak veřejnoprávní
rozhlas přirovnala k roli škol, jejichž cílem „není pouze předat vědomosti, ale
vychovávat“312; pozastavila se také nad tím, že hudba tvoří pouze doplněk vysílání
vzhledem k faktu, že je jí věnována polovina vysílacího času. Naopak Sedláček otázku
307
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na „veřejnoprávnost“ Radiožurnálu313, jejíž definici ostatní panelisté v diskuzi naznačili
coby citlivou práci s veřejným vkusem a jeho kultivací, zodpověděl jako „právo
veřejnosti dostat to, co se jí líbí“314; v případě hudby tedy písně, které vybrali
respondenti v testech. Veřejnoprávní funkci médií také komentovala z publika ředitelka
agentury Datamar, která připomenula, že v poslední době se Radiožurnálu podařilo
přilákat 60 000 nových posluchačů, a odmítla změny hudební dramaturgie s tím, že
větší pluralita by znamenala pokles poslechovosti315. Ředitelka v závěru vznesla dotaz,
jakým způsobem by kritici následně „chtěli donutit posluchače takové vysílání
poslouchat“316.
Z publika pak k hudbě zazněly konkrétní dotazy, které navazovaly na
připomínky panelistů; jednalo se zejména o Burianem vzpomínané časté opakování
skladeb, kdy zástupci veřejnosti měli pocit, že některé skladby slyšeli i pětkrát denně a
program se navíc periodicky opakoval každý den. Vadila jim též neschopnost stanice
ilustrovat publicistický hudební pořad hudbou interpreta, který ve vysílání vystupoval.
Na dotaz ohledně opakování reagoval Sedláček a Hikelová; uvedli, že parametry
programu Selector jsou zadány tak, aby se jednotlivé skladby nemohly opakovat
vícekrát denně a znovu se ve vysílání mohly objevit nejdříve za 3-5 dní – jedinou
výjimku tvoří hudební novinky, které se mohou opakovat i vícekrát denně317. Hikelová
dále uvedla, že v programu Selector bylo v době diskuze aktivních 891 písní, čímž
upřesnila informaci Petra Šafaříka, který uváděl 800 písní. Panelistům i účastníkům
diskuze v sále rovněž vadila nízká variace písní jednoho interpreta, která vede ke
znechucení dané písně i interpreta. V prvním diskuzním bloku prakticky vůbec nezazněl
argument konzervativnosti hudební dramaturgie. Téma otevřela až Zlata Holušová,
zakladatelka festivalu Colours of Ostrava, která přispěla sociologickým kontextem.
Podle jejího vyjádření „nejsme (česká společnost, pozn.) multikulturní, propadáme se
do sebe a (...) úzkostlivě se držíme toho, co měli lidé rádi v dobách kumunistických”318.
Ondřej Aust v online zpravodajství také podtrhuje její myšlenku, že zakonzervovanost
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dramaturgie v minulosti je způsobena faktem, že výzkumů se vzhledem ke stanoveným
cílovým skupinám Českého rozhlasu účastní lidé, kteří vyrostli za socialismu319. Je však
nutné podotknout, že názory vyřčené během veřejného semináře jsou velmi
pravděpodobně postavené na pouhých dojmech jejich autorů320. Radiožurnál začal svůj
denní playlist zveřejňovat až na podzim roku 2012321 a první veřejná data o vysílání
byla systematicky sbírána od března 2012 občanským projektem Playlist Radiožurnálu
Ladislava Ševcůje322. Playlist Radiožurnálu monitoroval po dobu jednoho týdne v roce
2009 rovněž Martin Patera pro server radiotv.cz, avšak vzhledem k odlišným závěrům,
které formuloval, je málo pravděpodobné, že by s výsledky byli diskutující
obeznámeni323. Ověření podoby hudební složky vysílání a pravdivosti domněnek
veřejnosti na datech o hudbě Radiožurnálu je úkolem poslední podkapitoly této
diplomové práce.
Jak zmiňuje server Mediažurnál, zásadním problémem Radiožurnálu, ze kterého
pramení i snaha této stanice maximalizovat publikum (a tím pádem zadání pro hudební
dramaturgii), je absence definice hodnot, které by konkretizovaly poslání veřejnoprávní
služby324. Hradecký v této souvislosti zmiňuje, že existují dvě strategie redefinice
veřejnoprávních médií – buď budování kvalitního obsahu, ke kterému si občané najdou
cestu přirozeně sami, nebo právě nové definování hodnot a nalezení posluchačů.
Myšlenku však bohužel nedokončil, respektive ilustroval první strategii příkladem
španělského rádia na grafu poslechovosti evropských veřejnoprávních rádií, které
skončilo poslední. Toto vyjádření implikuje, že pro vedení rozhlasu byla data o
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poslechovosti i v roce 2011 stěžejním ukazatelem míry plnění jejich funkce – lze tedy
domýšlet, že za 10 let od chvíle, kdy Radiožurnál přestal být nejposlouchanějším
českým rádiem, jeho představitelé stále posuzovali výkonnost podle stejných kritérií,
navzdory akademickému diskurzu, jehož obsah je analyzován v první kapitole této
práce. Paradigma poslechovosti prostupuje jak úroveň analytiky představovanou
ředitelem výzkumu Hradeckým a agenturou Datamar, která výzkumy realizovala, tak
hudební dramaturgii, pro kterou se stalo zadáním poslechovost udržet. Hypotézu
potvrzuje i vystoupení generálního ředitele na závěr třetího bloku diskuze zdůrazňující
vizi udržení a zvýšení 20% podílu ČRo na rozhlasovém trhu a z ní plynoucí nemožnost
změny hudebního profilu325. V neposlední řadě ve stejném rámci uvažuje i Rada
Českého rozhlasu – její předsedkyně Dana Jaklová v závěru prvního bloku diskuzi o
veřejné funkci odkazem na legitimitu vysílání vůči občanům, kteří platí koncesionářské
poplatky. V případě, kdy by se snížil domnělý počet posluchačů326, které Radiožurnál
oslovuje, by došlo ke krizi legitimity a to podle slov Jaklové Rada, která je za efektivitu
vynaložených poplatků a hlídání širokého oslovení posluchačů odpovědná legislativní
složce moci, nemůže dovolit327. Ani vedení Českého rozhlasu nebo stanice Radiožurnál,
ani Rada tedy nejsou s to předložit návrh, který by redefinoval hodnoty a kritéria
úspěšnosti veřejnoprávního vysílání.

3.3.

Mediální reflexe hudebního vysílání Radiožurnálu

Z hlediska otevření veřejné diskuze lze seminář hodnotit jako jednoznačně
přínosný. Média kromě živých reportáží z místa konání akce o tématu informovala i po
zbytek prosince 2011 a v menší míře též v roce 2012. Bezprostřední reakcí bylo
publikování shrnujících článků na již zmíněném serveru Mediažurnál328, a dále hlavními
českými zpravodajskými portály iHned.cz329, iDnes.cz330 a Novinky.cz331 ještě týž den.
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Mladá fronta DNES, která tématu již před seminářem věnovala nejvíce prostoru332, byla
jediná, kdo druhý den otiskl i článek v tištěném vydání333. Součástí článků vydaných na
iHned.cz a iDnes.cz byla i výzva čtenářům k vyjádření názoru. Na iDnes.cz bylo
publikováno 282 komentářů a do ankety se zněním otázky „Vyhovuje vám hudba,
kterou vysílá Český rozhlas?“ se zapojilo 7597 hlasujících, přičemž 87% z nich zvolilo
odpověď „ne“. V diskuzních příspěvcích se opakuje nejčastěji kritika opakování skladeb
a neschopnosti přiřadit k hostovi-interpretovi jeho vlastní píseň; oproti veřejnému
semináři je ale také více zastoupen argument zastaralosti hudebního fondu a nízké
obměny334. Přispívající si také častěji stěžují na konkrétní interprety335. Oproti tomu
portál iHned.cz zvolil diskuzní otázku v normativní podobě ve znění „Jakou hudbu má
hrát Radiožurnál?“ a z příspěvků následně redakčně vybral „nejzajímavější“, které
v článku zveřejnil336. Mezi kritizovanými interprety se v komentářích objevují Helena
Vondráčková337, Olympic, Peter Nagy, Jožo Ráž338, ale i zahraniční skladby – In the
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Army Now od Status Quo339. K zařazení do repertoáru naopak posluchači doporučují
české kapely – Toxique, Vypsaná Fixa340, Tata Bojs nebo J.A.R.341.
Poměrně silnou mediální odezvu vyvolala kromě samotného semináře také
osobnost dramaturga Radka Sedláčka. Musicserver uveřejnil den po semináři text
hudebního publicisty a redaktora Tomáše Tenkráta342, který s odkazem na článek
bulvárního deníku Aha! z roku 2008343 přinesl informaci, že Sedláček pracoval jako
řidič metra344. Ačkoliv se článek zpočátku tváří jako objektivní reportáž ze semináře,
později představuje především soukromý názor redaktora, který zpochybňuje
Sedláčkovu kvalifikaci prostřednictvím dříve zastávaného zaměstnání, a vyzývá ho
k odstoupení. Ačkoliv je text silně zabarven pocity a dojmy publicisty, faktem zůstává,
že dramaturg během semináře nebyl schopen objasnit hudební koncepci Radiožurnálu a
rovněž svými příspěvky neprokázal odborný přehled v oblasti kultury a hudby – jeho
vstupy do diskuze se soustředily na objasnění technických aspektů výběru hudby do
vysílání345. Informaci poté ve svých článcích využila i další média346. Musicserver na
téma reagoval ještě 12.12.2011 článkem Jana Průši, který dramaturgovi přináší fiktivní
playlist pražského metra, ve kterém uvádí kompilaci skladeb tematicky k němu
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laděných347. Navzdory silné kritice Radek Sedláček na místě hudebního dramaturga
setrval až do května 2012, kdy ho nahradil Petr Král348.
S odstupem několika dní se objevily také reakce odborné veřejnosti. 6. prosince
2012 vydal na serveru Mediář.cz svoje stanovisko Filip Rožánek, ve kterém kritizoval
zejména úroveň debaty, převládání emocí a osobní útoky na osobnost dramaturga.
Zpochybnil také legitimitu názorů veřejnosti pro případné změny dramaturgie na
základě nízkého počtu účastníků diskuze oproti počtu posluchačů stanice a vyjádřil také
souhlas se stanoviskem Českého rozhlasu, že hudba na Radiožurnálu smí sloužit jako
pouhá výplň vysílání mezi zpravodajskými bloky349. Názor vyjádřila také Jana
Kománková, která rovněž konstatuje, že debata byla emocionálně vypjatá, avšak
souhlasí se stanoviskem kritiků350.
K přímé konfrontaci došlo také mezi Janem Pokorným a režisérem Janem
Hřebejkem v prostoru serveru iHned.cz351. Hřebejk reagoval na článek Pokorného, kde
obhajoval současnou podobu hudby na Radiožurnálu. Pokorný naznačil, že hudební
vysílání je kompromisem, aby bylo možné uspokojit náročné i nenáročné posluchače, a
uvádí metaforické dilema nemožnosti shody na 20 písních s přáteli. Poukazuje také na
fakt, že stanici poslouchají převážně lidé starší třiceti let, jejichž hudební vkus je již
kultivován a cílem tedy není je vychovávat v oblasti hudby, nýbrž vzbudit zájem o
společenské problémy. Naráží také na nepodloženost kritiky fakty, nýbrž pouhými
dojmy, proti kterým stojí konkrétní data o zvýšení poslechovosti. Pokorný tvrdí, že
347
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Radiožurnálu se „podařilo stabilizovat akceptovatelný hudební formát pro extrémně
širokou cílovou skupinu 30-70 let“352. Oproti tomu Hřebejk stejnou metaforu vyvrací
konstatováním, že na 20 písních se lze shodnout nejen s přáteli, ale s kýmkoliv.
Radiožurnál by podle jeho názoru měl posluchačům předkládat širší nabídku interpretů
stejně jako větší pestrost skladeb od jednoho interpreta. Poukazuje také na případy
nevhodného kontextu hudby ke zpravodajským událostem a vyzývá rozhlas k nápravě.
Článek ilustrují vybrané názory čtenářů, které kromě dvou případů dávají většinově za
pravdu Hřebejkovi; součástí článku je i anketa, ve které hlasovalo 363 čtenářů a 90% se
vyjádřilo rovněž ve prospěch názoru režiséra Hřebejka.
Server Mediář.cz zveřejnil také dne 8.12.2011 otevřený dopis generálního
ředitele vydavatelské firmy Universal Music Tomáše Filipa generálnímu řediteli ČRo
Peteru Duhanovi, ve kterém hodnotí diskuzi ohledně hudby jako nekonstruktivní.
Hlavním problémem označuje absenci zadání pro hudebního dramaturga, nikoliv
osobnost dramaturga jako takovou (na rozdíl od názoru prezentovaného redaktory
Musicserveru a následně dalšími médii, která za problém označovala právě dramaturga).
Filip také Duhanovi nabízí možnost konzultace353. Duhan reagoval rovněž otevřeným
dopisem zveřejněným ve stejném médiu den poté. Veřejný seminář zmínil jako přínosný
a vyjádřil snahu v diskuzích s veřejností o podobě vysílání pokračovat i nadále; v dopise
dále naznačil, že za problém považuje tehdejší personální obsazení pozice dramaturga
vysílání. Oba ředitelé se shodují, že hudební složka vyznačující se úzkým repertoárem a
z něj plynoucím častým opakováním není pro Radiožurnál vhodná (stejný názor Duhan
vyjádřil v proslovu přímo na veřejném semináři). Odmítá také tezi, že by hudba měla
být jen výplní vysílacího času. Generální ředitel ČRo závěrem konstatuje, že rozhlas
stojí před redefinicí určení jednotlivých stanic, jejíž součástí je i změna hudební složky
vysílání – prohlášení je však míněno spíše v obecné rovině a nevztahuje se
k Radiožurnálu konkrétně354.
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Patrně nejobšírněji ze všech, kdo se semináře účastnili, shrnuje diskuzi Pavel
Klusák v blogovém záznamu ze dne 12.12. V textu přiznává, že nepočítal s „výbušnou“
atmosférou a neočekával tak vyhraněnou polarizaci názorů; kritizuje také referování
médií v bulvárním stylu. Článek dělí na tři části – v první („Diskuze, která se neměla
konat“) přibližuje pozadí pořádání akce, kdy vedení Radiožurnálu protestovalo v
předstihu u organizátora (Rady) proti samotnému konání z důvodu předpokládaného
negativního vlivu na značku Radiožurnálu355. Jak však poznamenává Klusák, vnímaná
situace okolo Radiožurnálu byla ve skutečnosti horší než realita, a tím argument
vyvrací. Druhá část textu shrnuje problematiku role dramaturga a techniky při výběru
skladeb do vysílání, kdy Klusák dává za pravdu argumentům rozhlasu vyjádřených ve
zprávách z roku 2009, na které odkazuje Rožánek ve svém online článku356 – tedy že
Burianem kritizovaný program Selector a ověřovací výzkumy skladeb jsou pouze
technickou pomůckou, která je v případě správného užití dramaturgem užitečná.
Výzkumy však nemohou nahradit přínos a zkušenosti dramaturga; v případě, že jsou
používány dogmaticky, hudba je degradována jejich tendencí omezovat diverzitu a
přibližovat hudbu průměrnosti. Klusák diskuzi shrnuje jako boj o podobu veřejného
prostoru, kde jedním možným přístupem je snaha o co největší počet účastníků a
druhým odborný přístup, který ovšem „vyžaduje převzetí osobní odpovědnosti za
podobu vysílání místo schovávání se za čísla z výzkumů“357.
Ačkoliv Klusák své závěry nepodkládá žádným teoretickým konceptem, shodují
se nejen s normativním rámcem vymezující činnost rozhlasu jako veřejné instituce, ale
také studií Jarla A. Ahlkvista o závislostech rozhlasových výzkumů a roli dramaturga v
rádiu358. Kodex Českého rozhlasu zakazuje veřejnoprávní službě nadřazovat
poslechovost nad kvalitu a podléhat tlakům trhu359, což v případě Radiožurnálu není
splněno. Představitelé rozhlasu (Hikelová, Pokorný, Hradecký a částečně i Duhan) i
355
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ředitelka agentury zajišťující pro ČRo výzkum trhu naopak kategoricky zdůrazňují
nutnost širokého zásahu této stěžejní stanice a obávají se reakce v případě jeho snížení.
Ředitelka agentury dokonce snížení poslechovosti považuje za ohrožení funkce veřejné
služby, což je v přímém rozporu s Kodexem. Požadavek na poslechovost pramení
z liberalizace a marketizace vysílacího trhu, kdy neexistovalo jiné kritérium hodnocení
úspěchu vysílání; poslechovost je přitom nejsnáze měřitelným parametrem vysílání, což
činí jeho roli při hodnocení legitimity služby nadřazenou ostatním možným pohledům
na vyhodnocování. Platná je též domněnka, že v případě, kdy jsou výsledky průzkumů
nadřazeny rozhodování hudebního dramaturga, dochází k degradaci a standardizaci
vysílané hudby a vysílání nemůže plnit funkci pozvedávání veřejného vkusu a
hudebního vzdělávání360. Rozpor mezi poslechovostí a vzdělávací funkcí je přitom
médiím prakticky vrozený, jak ukazuje příklad historického vývoje vysílání hudby BBC
ve 30.letech 20. století361. Klusákovi se tedy do značné míry podařilo popsat základní
rámec problému hudební dramaturgie Radiožurnálu.

3.4.

Reforma hudební dramaturgie

Téma hudby na Radiožurnálu bylo médii reflektováno i v roce 2012 – sledovala
zejména kauzu zveřejňování seznamů vysílaných skladeb a další události, které se
situací souvisely. 12.dubna 2012 online portál Lidových novin Lidovky.cz upozornil na
projekt Playlist Radiožurnálu Ladislava Ševcůje, který si dal za úkol sestavit seznam
skladeb, které Radiožurnál hraje z důvodu jejich nedostupnosti pro veřejnost362.
V článku zároveň vyhlásil anketu o nejhorší píseň, kterou Radiožurnál pouští. Ve stejný
den server zveřejnil rozhovor s tiskovým mluvčím Českého rozhlasu Jakubem Čížkem,
ve kterém mluvčí uvádí, že playlist je obchodním tajemstvím a know-how média a proto
ho rozhlas nebude zveřejňovat u žádné stanice kromě stanice Wave. Na adresu projektu
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Ševcůje uvádí, že situaci pravděpodobně nebudou řešit právní cestou363. O 3 dny
později server zveřejnil „seznam hrůzy“, který sestavil z podnětů čtenářů. Mezi
neoblíbenými písněmi uvádí „Psi sa bránia útokom“ od Petera Nagye, „Chtěl jsem mít“
české kapely Turbo, „Live is life“ skupiny Opus, „We Are the Champions“ od Queen,
píseň „Ještě že tě lásko mám“ Petra Koláře a skladbu „Útěk“ Lucie Bílé364. O další tři
dny později Lidovky.cz zveřejnily oficiální playlist jednoho dne, který médiu poskytl
Jan Pokorný. Jak server podotkl, v playlistu se objevily dvě skladby z dříve sestaveného
„seznamu hrůzy“ – písně Petra Koláře a kapely Opus. V souvislosti s nezveřejňováním
playlistu také média referovala o aktivitách občanů, jež měly přimět Český rozhlas
k uvolnění těchto informací, aby si veřejnost mohla utvořit názor založený na faktech o
vysílání. Rozhlas o zveřejňování playlistu žádali Stanislav Bártík, který si následně po
zamítavé odpovědi stěžoval u Rady Českého rozhlasu365, a Petr Hostinský, jenž Český
rozhlas zažaloval u Městského soudu v Praze366. Oba dva se svými požadavky neuspěli;
Městský soud pak v červnu potvrdil, že playlist je obchodním tajemstvím a jeho
zveřejnění by stanici mohlo poškodit, protože by ostatní provozovatelé mohli využít
znalosti, které Rozhlas za peníze daňových poplatníků získal367. Bez ohledu na tento
rozsudek však generální ředitel již o měsíc dříve na schůzi s poslanci volebního výboru,
který projednával výroční zprávu ČRo, oznámil, že Radiožurnál svůj playlist bude dávat
od podzimu 2012 k dispozici368. Uveřejňování denního seznamu skladeb však podmínil
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provedením změn ve vysílání, které Radiožurnál chystal. Nejviditelnější změnou se
stala výměna na pozici hudebního dramaturga. Od 1.června 2012 se za podobu hudby
stal zodpovědný moderátor Radiožurnálu Petr Král, který v rozhlasovém prostředí na
komerčních stanicích působil od roku 1991369. Král deklaroval, že první úpravy podoby
hudby stanice provedla již v květnu, kdy působil jako poradce hudebního dramaturga –
podle jeho vyjádření došlo k odstranění části skladeb, na které si posluchači nejvíce
stěžovali, a jejich nahrazení novými370. V rozhovoru pro iDnes.cz k metodice uvádí, že
změny nebyly v tomto případě řízeny výzkumy, nýbrž počtem opakování a intuicí371.
Prodloužit se také měla doba mezi opakováním skladeb ze 3-5 na 6-8 dní372. Král však
plánuje zachovat vyšší frekvenci nasazení novinek a přibližuje také jejich pojetí
Radiožurnálem – vysvětluje, že vysílání novinek v pojetí stanice neznamená okamžité
nasazení písní, které byly právě vydány, ale spíše skladby se stářím do jednoho roku,
které posluchači ocení v testech. Mezi jeho další vize v novém hudebním formátu
stanice, aplikovaném od září 2012, patří vysílání rychlejších skladeb v ranních hodinách
a posílení podílu kvalitní české hudby. Roli výzkumů hodnotí jako důležitý ověřovací
prvek, který dramaturgovi poskytuje mantinely pro hudební formát, a zdůrazňuje
nemožnost vytváření hudebního programu pouze na základě názoru a hudebních
zkušeností dramaturga. Oceňuje také práci Radka Sedláčka a správnost jeho jmenování
v roce 2008 Barborou Tachecí, tehdejší šéfredaktorky Radiožurnálu, s odvoláním na
jeho úspěšné předchozí působení na komerční stanici Frekvence 1 – chybu spatřuje
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spíše v neměnnosti zadání, které vycházelo z jiných požadavků a nebylo později
přizpůsobeno aktuální situaci373.
Radiožurnál tedy na kritiku z prosincového veřejného semináře i
následně referování médií o stížnostech občanů na nezveřejňování vysílané hudby
reagoval. Playlisty vždy na aktuální a předešlý den začal od října 2012 uvádět na svých
webových stránkách374. Deklaroval také vyřazení nejkritizovanějších skladeb z databáze
a prodloužení doby mezi dvěma výskyty stejné skladby ve vysílání. K získání
fundovaného názoru uspořádal v červenci 2012 velký výzkum, na jehož základě měla
vzniknout nová podoba hudby od září 2012375. V mediálních výstupech se naopak
nevyskytuje zhodnocení reakce na kritiku korelace hudby s vysílaným mluveným
slovem.
Podoba a míra transformace hudební složky vysílání tvoří jednu z hypotéz
zkoumaných v rámci praktického výzkumu dat o vysílání, kterému se věnuje další
kapitola. K tématu se však na konci podzim roku 2012 vrátili i samotní posluchači
během závěrečného setkání s vedením rozhlasu završující výzkum vnímání pojmu
„veřejnoprávní rozhlas“376. Tento výzkum probíhal kvantitativní i kvalitativní formou
metodou focus groups a celkem se ho účastnilo 3000 respondentů – posluchačů i osob,
které Radiožurnál přestaly poslouchat. Na závěrečné setkání bylo pozváno 40
posluchačů – hlavní téma tvořila informovanost a zpravodajství, avšak ve volné diskuzi
byl účastníky vznesen dotaz na přetrvávající problém opakování skladeb ve vysílání
Radiožurnálu, který následně vyvolal širší debatu o tématu. Atmosféra tohoto setkání
byla podstatně méně emotivní než v případě veřejného semináře v roce 2011.
Posluchači sice přednášeli otázky na základě vlastní nespokojenosti s hudbou, ale
zároveň akceptovali argumenty vedením rozhlasu o probíhající transformaci. Ondřej
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Nováček, ředitel Centra vysílání377, k opakování uvedl, že Radiožurnál zvýšil za rok
počet písní v rotaci z původních 800 na 1300, a dále prodloužil dobu mezi opakováním
stejné skladby na 3,5 dne. Zároveň dodal, že výjimku z tohoto pravidla mají novinky,
kterých jsou však pouze jednotky kusů. Ve tomto vyjádření se rámcově shoduje
s informacemi, které uvedl Petr Král v červenci 2012; odporují si však v údaji o střední
době mezi opakováním skladby. Zatímco Král uváděl 6-8 dní, Nováček 3,5 dne;
v odpovědi posluchačce také uvedl, že si před začátkem diskuze informace podrobně
zjišťoval, aby byl připraven378. Údaj o frekvenci opakování tak nelze brát za
jednoznačný a stejně jako počet skladeb, které má Radiožurnál v databázi, se ho
pokusím ověřit v praktickém výzkumu. Samotná posluchačka však souhlasila
s výrokem Nováčka, že změny k lepšímu ve vysílání pocítila. K obsáhlosti databáze se
vyjádřil také jiný účastník, který vyjádřil pochybnost o dostatečnosti počtu 1000 skladeb
pro vysílání; rovněž však akceptoval vysvětlení ředitele. Ačkoliv tedy pro posluchače
byla hudba na Radiožurnálu stále ještě aktivním tématem, uváděli pouze připomínky,
které se již dříve objevily v médiích a proti odpovědím, které jim sdělili zástupci
rozhlasu, neprotestovali. Duhan pak diskuzi o podobě hudby uzavřel konstatováním, že
Radiožurnál ztratil kvůli hudbě reputaci; představil také strategii jednoho společného
hudebního dramaturga, který bude v souvislosti s redefinicí funkce jednotlivých stanic
koordinovat formu vysílání napříč všemi stanicemi, aby Český rozhlas jako celek
dokázal uspokojit zájmy všech posluchačů a naopak nedocházelo k překrývání
programové nabídky379.

3.5.
Deskriptivní analýza hudebního vysílání
Radiožurnálu
Cílem poslední kapitoly této práce je přispět k veřejnému diskurzu na téma
hudební dramaturgie Českého rozhlasu Radiožurnál prostřednictvím analýzy dat o
přehrávané hudbě a potvrzení či vyvrácení domněnek a názorů veřejnosti. Jak již bylo
zmíněno, až do jara roku 2012 neměla veřejnost o vysílání k dispozici žádná data –
diskuze tak probíhala na základě dojmů aktérů bez ověření, zda se zakládají na reálném
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stavu hudební dramaturgie vysílání. Jedinými výjimkami jsou článek Milana Turka
z časopisu Reflex z roku 2004, který měl možnost do oficiálních playlistů nahlédnout, a
dále menší nezávislý badatelský pokus Martina Patery z roku 2009, který analyzoval
metodou poslechu a manuálního zapisování přehrávaných skladeb jeden týden vysílání
každé z celoplošných stanic včetně Radiožurnálu. V případě článku pana Turka však
data nejsou veřejně dostupnou přílohou a text je psán spíše publicistickou formou než
jako kvantitativní analýza dat. Ačkoliv je tedy pro veřejnou diskuzi velkým přínosem
díky zaznamenání tehdejšího stavu, jeho závěry nelze ověřit. Experiment Martina Patery
data poskytuje a rovněž má své místo ve veřejném diskurzu, avšak na jeho základě lze
vyvozovat pouze závěry o opakování skladeb v krátkodobějším horizontu jednoho
týdne. Pro testování hypotézy homogenizovaného vysílání stále stejných interpretů a
písní, která byla jednou z výtek veřejnosti, poskytuje příliš málo dat. Přesto je třeba tuto
iniciativu ocenit – sestavení věrohodného obrazu hudební složky vysílání je činnost
vyžadující značné množství času i energie.
Patera však nebyl jediný, kdo se o kvantitativní popis vysílání pokusil. Výzkum
této diplomové práce využívá data webové aplikace Playlist Radiožurnálu Ladislava
Ševcůje, jehož rovněž zajímalo, jaké skladby a interpreti se ve vysílání stanice
vyskytují. Ladislav Ševcůj je autorem hned několika webových projektů, které kolem
sebe vybudovaly komunitu uživatelů – například Legie a Pitaval, což jsou databáze
literatury z oboru sci-fi, fantasy nebo kriminalistiky380, nebo stránka svatky.3tecky.cz,
která umí návštěvníkovi zobrazit den svátku libovolného jména nebo naopak jména,
která slaví svátek v určitý den. Playlist Radiožurnálu je však unikátní v tom, že
nahrazuje nedostupnost otevřených dat veřejnoprávní instituce381 a umožňuje každému
návštěvníkovi webových stránek volně zkoumat několik aspektů hudební dramaturgie.
V původní verzi od 1. března 2012 sloužila pouze jako nástroj pro evidenci skladeb,
které Radiožurnál má v databázi Selectoru. 12. července 2012 byla spuštěna nadstavba,
která umožňuje zaznamenávání opakování skladeb ve vysílání. V současné době
aplikace konkrétně umožňuje prohlížet historii vysílání jednotlivých písní, filtrovat
380
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skladby podle let vydání, zobrazovat nejhranější interprety a skladby, počty skladeb na
jednoho interpreta a procházet bodové hodnocení, které skladbám a interpretům přidělili
návštěvníci stránek. Aplikace také funguje na principu otevřené spolupráce – kdokoliv
může do databáze přidat skladbu, kterou Radiožurnál v poslední době hrál; většinu
skladeb však podle svého vyjádření do databáze přidal Ševcůj nebo v pozdější fázi
skript, který skladby rozpoznává automaticky382.
Tato diplomová práce však s webovou aplikací nepracuje. Ve výzkumu je se
svolením pana Ševcůje využit export dvou databází. První z nich tvoří původní verze,
která zaznamenávala jen první výskyt skladby ve vysílání. Tato databáze obsahuje za
období od 1. 3. 2012 do 20.4.2014 1870 záznamů, které představují všechny
identifikované skladby seřazené v chronologickém pořadí. Z této databáze využívám
prvních 800 záznamů, což je přibližný původní rozsah databáze aktivních skladeb, jak
jej uvádí Šafařík, Sedláček a Hiklová během veřejného semináře. Tato zdrojová data
označuji v tabulce hypotéz písmenem C. Druhá databáze zachycuje všechna
identifikovaná vysílání všech skladeb v období 12. 7. 2012 až 24. 4. 2014 a tvoří ji
celkem 107 482 záznamů. Integrita a věrohodnost dat této databáze byla ověřena dvěma
způsoby: pro rok 2014 porovnáním databáze s oficiálním playlistem Radiožurnálu a
zkušebním poslechem v referenčním období 17.-18. 4. 2014, kdy byl prováděn
porovnávací výzkum s komerčními celoplošnými stanicemi; pro rok pak 2012
porovnání skutečného množství záznamů v databázi s množstvím odhadovaným na
základě průměrného počtu reálně odehraných písní v dvoudenním vzorku z roku 2014.
V roce 2012 aplikace ukládala data po celkem 173 dní; při průměrném počtu 160
skladeb za den, který byl zjištěn jako průměr v roce 2014, by pak měla databáze
obsahovat 27 680 záznamů. Ve skutečnosti jich obsahuje 28 402, to jest o 2 % více, což
považuji za přijatelnou chybu. Tuto databázi rozděluji na dvě zkoumaná období:
primární rok 2012 (12. 7. – 31. 12. 2012), který označuji jako zdrojová data A, a dále
rok 2014 (1. 1. 2014 – 24. 4. 2014), který označuji písmenem B. Databáze bohužel
z důvodu rozsahu není možné zpřístupnit přímo v textu; tvoří však elektronickou
přílohu této diplomové práce. S daty jsem pracoval stejně jako v případě výzkumu
v druhé kapitole v prostředí programů Microsoft Excel a Microsoft Access. Konkrétní
metodika práce s daty se liší podle stanovené hypotézy, ale použitými metodami byla
382
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frekvenční analýza vybraného jevu, korelace záznamů mezi více zdroji dat, aritmetický
průměr a ověřování vybraných závislostí na konkrétních případech metodou sestavení
cíleného dotazu na databázi a následného ověřování výskytu jevu. Technicky byla
analýza prováděna prostřednictvím víceúrovňových dotazů nad tabulkami v programu
Microsoft Access a výpočty v programu Microsoft Excel. Tabulky výsledků byly
graficky upravovány v rovněž v tabulkovém procesoru Excel.
Získaný materiál využívám k testování hypotéz, které byly součástí kritiky
hudební dramaturgie Radiožurnálu ze strany odborné i laické veřejnosti a které zazněly
buď přímo během veřejného semináře, nebo následně v mediálním diskurzu v článcích,
blogových záznamech či příspěvcích uživatelů v diskuzích. Kompletní přehled hypotéz,
rozsahu analyzovaných dat a kritérií vyhodnocení uvádí následující tabulka. Metodiku
stanovení kritérií uvádím u jednotlivých hypotéz.
Jsem si vědom chyby, kterou jedna z použitých metod do výzkumu vnáší a
omezuje tím jeho platnost. Jedná se konkrétně o aritmetické průměrování, které
z principu funkce vylučuje extrémní hodnoty. Ve snaze o omezení této chybovosti jsem
při popisu denního opakování skladeb (hypotéza 1), kde průměrování působí největší
zkreslení údajů, zkoumal parametry vysílání též hledáním maximálních hodnot
opakování. Aritmetický průměr též zkresluje výsledky při doplňkových výpočtech k
sekundárním závěrům v případě dalších kritérií o rotaci skladeb; zde jsem předpoklady
pro platnost závěrů ověřoval na konkrétních příkladech formou cíleného dotazu. Tato
omezení jsou námětem k další diskuzi a doplnění závěrů pro případnou rigorózní práci,
která by poskytovala prostor pro analýzu vnímaných parametrů hudební dramaturgie na
základě modelování chování posluchačů a kvalitativním výzkumu rekonstruované
hudební složky vysílání na vzorku posluchačů.
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Tabulka č. 6: Hypotézy výzkumu hudební dramaturgie Radiožurnálu

Hypotéza neustálého opakování stejných skladeb ve vysílání
Účastníci veřejného semináře a odborná i laická veřejnost hlavní problém
vysílání Radiožurnálu spatřovali v neustálém opakování stejných písní a interpretů.
Často uváděli argumenty, že jednu skladbu nebo interpreta slyší několikrát denně a
pokaždé, když pustí rozhlasový přijímač, stanice hraje neustále to samé. Tato hypotéza
předpokládá možné opakování na jednodenní bázi, kdy interpret nebo skladba zazní ve
vysílání vícekrát denně, a pak opakování dlouhodobé, kdy se písně opakují nikoliv ve
stejný den, avšak v delším časovém intervalu.
K ověření opakování na jednodenní bázi slouží kritéria 1-3 z tabulky hypotéz.
Kritérium (1) je vypočteno jako celkový počet odehraných skladeb v databázi dělený
počtem dní, po které sběr záznamů v roce 2012 probíhal. Jeho cílem je poskytnout
orientaci, kolik hudebních úseků ve vysílání denně zazní, a následně je tento údaj
porovnáván s průměrným počtem opakovaných skladeb a interpretů. Výsledek uvádí
tabulka 1 v kapitole 2 – pro Radiožurnál činí v průměru 160 úseků denně. Je však
důležité podotknout, že se nemusí jednat o unikátní skladby – vzhledem k možnosti
opakování v dalším textu tento počet časových úseků, které Radiožurnál denně hudbě
věnuje, označuji anglickým termínem „timeslot“.
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Kritéria 2-4 popisují charakter opakování v rámci jednoho dne. Konkrétně
představují maximální počet opakování jedné skladby denně (krit. 2) a počet vícekrát
opakovaných skladeb denně (krit. 3). Tato kritéria jsou stanovena frekvenční analýzou
záznamů a určují maximální hodnoty. Pro Radiožurnál platí, že maximem v průběhu
jednoho dne je opakování jednotlivé písně třikrát. Tato píseň je však pouze jedna;
dvakrát opakovaných skladeb pak může být maximálně osm. Kritérium (4) pak
vyjadřuje průměrný denní počet unikátních skladeb (tj. počet timeslotů bez opakování).
Ze 160 denně odehraných písní je 150 unikátních. Tyto hodnoty oproti komerčním
hudebním stanicím, které jednu skladbu zopakují až 8x denně a v průměru opakují
denně 40 % skladeb383, nejsou nijak extrémní; rozhlas v průměru denně opakuje 6 %
skladeb. Podobný formát využívá i komerční rádio Impuls, které denně vysílá více
hudby (průměrně 254 timeslotů), z čehož je 238 písní – opakování je na podobné úrovni
7 %384. Kritika posluchačů je tedy v tomto případě neopodstatněná – Radiožurnál na
denní bázi písně opakuje přiměřeně.

383
384

Data stanice Evropa 2 z období 2 dní roku 2014, viz tabulka č. 2. (pozn.)
Data stanice Impuls z období 2 dní roku 2014, viz tabulka č. 2. (pozn.)
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Tabulka č. 7: nejopakovanější písně za rok 2012
Nejhranější	
  písně	
  v	
  roce	
  2012	
  

t	
  =	
  173	
  dní	
  

Počet	
  
opakování	
  
101	
  
95	
  
90	
  
90	
  
90	
  
89	
  
87	
  
87	
  
82	
  
81	
  
79	
  
77	
  
76	
  
75	
  
72	
  
70	
  
69	
  
66	
  
65	
  
57	
  
57	
  
57	
  
57	
  
54	
  
53	
  
53	
  
52	
  
50	
  
50	
  
50	
  

interpret	
  
Michal	
  Hrůza	
  
Gotye	
  feat.	
  Kimbra	
  
Train	
  
Anna	
  K.	
  
FUN.	
  feat.JANELLE	
  MONÁE	
  
David	
  Deyl	
  
Foster	
  The	
  People	
  
Debbi	
  
Lenka	
  Nová	
  
Keane	
  
Elán	
  
Bruno	
  Mars	
  
Adele	
  
Tomáš	
  Klus	
  
Empire	
  of	
  the	
  Sun	
  
Charlie	
  Straight	
  
Coldplay	
  
Chinaski	
  
Sunrise	
  Avenue	
  
Kryštof	
  
Ed	
  Sheeran	
  
Red	
  Hot	
  Chili	
  Peppers	
  
Mandrage	
  
Robbie	
  Williams	
  
Olga	
  Lounová	
  
Bruno	
  Mars	
  
Richard	
  Müller	
  
Tomáš	
  Klus	
  
Morcheeba	
  
Keane	
  

název	
  písně	
  
Namaluj	
  svítání	
  
Somebody	
  That	
  I	
  Used	
  To	
  Know	
  
Drive	
  by	
  
Moudřejší	
  než	
  noc	
  
We	
  Are	
  Young	
  
Počítám	
  
Pumped	
  Up	
  Kicks	
  
La	
  La	
  
Plachetnice	
  
Silenced	
  by	
  the	
  Night	
  
Kde	
  si	
  
Count	
  On	
  Me	
  
Rolling	
  in	
  the	
  Deep	
  
Nina	
  
We	
  Are	
  the	
  People	
  
Coco	
  
Paradise	
  
Ententýky	
  
Hollywood	
  Hills	
  
INZERÁT	
  
Lego	
  House	
  
The	
  Adventures	
  of	
  Rain	
  Dance	
  Maggie	
  
Šrouby	
  a	
  matice	
  
Candy	
  
K	
  výškám	
  
Marry	
  You	
  
Útěk	
  
Pocity	
  
Rome	
  Wasn't	
  Built	
  in	
  a	
  Day	
  
Bend	
  and	
  Break	
  

zdroj: vlastní výzkum
Hypotézu každodenního opakování nepotvrzují ani data o nejhranějších
skladbách za rok 2012 podle kritéria (5A) – žádná ze skladeb nebyla v
dlouhodobém průměru hrána každý den. Rotace konkrétních skladeb je však poměrně
vysoká - celkem 8 písní385 měli posluchači možnost slyšet v průměru každý druhý den a
častěji. Jedná se však o skladby, které podle roku vydání všechny odpovídají
385

v tabulce vyznačených bleděmodrou barvou (pozn.)
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charakteristice „novinek“, jak je označila Hana Hikelová v průběhu veřejného semináře
– nejsou starší dvou let. Pokud bychom měli popsat princip nasazení skladeb do
vysílání, spočívá v opakování zhruba jednou za dva dny a Radiožurnál skladby v této
frekvenci hraje spíše dlouhodobě. Například nejopakovanější skladba „Namaluj svítání“
se ve vysílání objevuje 12. 7., 14. 7., 16. 7., 18. 7. a dále v téměř výhradně dvoudenním
intervalu, přičemž ve stejném nasazení hrála i v prosinci 2012 – 21. 12. (2x), 24. 12., 25.
12., 28. 12. i 30. 12. Stanice ji tak opakovala 1x za 2 dny po dobu šesti měsíců.
V případě druhé nejhranější skladby „Somebody That I Used To Know“ byla
přehrávána 12. 7., 13. 7., 15. 7., 17. 7., 18. 7. a opět ve stejné frekvenci 5. 12., 7. 12.,
9. 12. a 11. 12. Za účelem snížení efektu ohranosti stanice u skladeb mění čas
přehrávání s tím, že některé z výskytů jsou i v noci, kdy rádio poslouchá menší
množství posluchačů. Kromě 8 průměrně obden hraných skladeb v programu existuje
dalších 22 skladeb, které průměrně zazní 1x za 3 dny. I v těchto případech se ale jedná o
novinky mladší dvou let. Pravdivá tedy není ani domněnka posluchačů a veřejnosti, že
by Radiožurnál v roce 2012 nejvíce pozornosti věnoval písním z doby normalizace či
80. let.
Tabulka č. 8: Skladby, které se nejvíce vyskytovaly ve vysílání 2-3x denně
Skladby	
  a	
  interpreti	
  opakovaní	
  vícekrát	
  denně	
  
počet	
  
opakování	
  za	
  
den	
  
píseň	
  
3	
   ALL	
  I	
  WANT	
  FOR	
  CHRISTMAS	
  IS	
  YOU	
  
3	
   In	
  Da	
  Yard	
  
3	
  
3	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  

PŮLNOČNÍ	
  
WHEN	
  A	
  WOMAN	
  
Skyfall	
  
Candy	
  
Ententýky	
  
Ledaco	
  
Pichlavá	
  

	
  	
  

	
  	
  

interpret	
  
Mariah	
  Carey	
  
Support	
  Lesbiens	
  
VÁCLAV	
  NECKÁŘ,	
  	
  
UMAKART	
  
GABRIELLE	
  
Adele	
  
Robbie	
  Williams	
  
Chinaski	
  
Tomáš	
  Klus	
  
Richard	
  Müller	
  

počet	
  dní	
  
1	
  
1	
  
1	
  
1	
  
6	
  
5	
  
5	
  
5	
  
5	
  

zdroj: vlastní výzkum
Doplňkovými daty pro rotaci skladeb jsou pak dvě tabulky, jejichž ověřování
není součástí původních hypotéz, ale ilustrují další zákonitosti hudební dramaturgie.
V úvodu výzkumu rotace zmiňuji, že Radiožurnál opakuje 3x denně maximálně 1
skladbu a 2x denně maximálně osm skladeb. Tabulka číslo 9 uvádí, o které skladby se
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jedná. Dvě ze čtyř 3x denně nasazených skladeb jsou tematicky vázané k Vánocům;
další dvě jsou jedna česká a jedna zahraniční popová skladba charakterizované středním
tempem a lehkým nápěvem s opakujícími se refrény – subjektivně by tyto dvě písně
bylo možné hodnotit jako nejlepší příklad „hudby, která není slyšet“, jak snahu o
hudební dramaturgii Radiožurnálu nazval Marek Prchal v online reportáži Mediáře386.
Další vícekrát denně opakované skladby korespondují s nejopakovanějšími skladbami
roku. Výjimku tvoří Adele - Skyfall, která byla do vysílání zařazena až 24.10.2012 a
nestihla tedy navzdory velké počáteční rotaci nasbírat dostatečný počet opakování, aby
se dostala mezi nejhranější. Na tomto příkladu je však zároveň vidět, jak Radiožurnál
s novinkami na podzim pracoval – zatímco v prvních šesti dnech byla vysílána dvakrát
denně, později se frekvence snižuje na 1x denně a v prosinci na přibližně 1x za dva dny
– na úroveň ostatních nejopakovanějších skladeb.
Tabulka č. 9: opakování vánočních skladeb 2012
Rotace	
  vánočních	
  skladeb	
  
počet	
  
opakování	
  
za	
  den	
  
píseň	
  
3	
   ALL	
  I	
  WANT	
  FOR	
  CHRISTMAS	
  IS	
  YOU	
  
3	
   PŮLNOČNÍ	
  
2	
   PŮLNOČNÍ	
  
2	
   HAPPY	
  XMAS	
  (WAR	
  IS	
  OVER)	
  
2	
   CHRISTMAS	
  TIME	
  
2	
   Last	
  Christmas	
  
2	
   SLIBY	
  SE	
  MAJ'	
  PLNIT	
  O	
  VÁNOCÍCH	
  
2	
   THANK	
  GOD	
  IT'S	
  CHRISTMAS	
  
2	
   Tiché	
  Gloria	
  

	
  	
  

	
  	
  

interpret	
  
Mariah	
  Carey	
  
VÁCLAV	
  NECKÁŘ,	
  	
  UMAKART	
  
VÁCLAV	
  NECKÁŘ,	
  	
  UMAKART	
  
JOHN	
  LENNON/	
  YOKO	
  ONO	
  
Bryan	
  Adams	
  
Wham!	
  
Janek	
  Ledecký	
  
Queen	
  
Lucie	
  Bílá	
  

počet	
  
dní	
  
1	
  
1	
  
1	
  
2	
  
2	
  
2	
  
1	
  
1	
  
1	
  

zdroj: vlastní výzkum
Posledním příkladem opakování je rotace skladeb během Vánoc 2012. Zde se
projevuje malý repertoár Radiožurnálu – k příležitosti svátků má pouze omezený počet
skladeb, což se na opakování skladeb projevuje. Tabulka zachycuje pouze vícečetné
výskyty – pokud byla v daný den skladba hrána pouze jednou, není zahrnuta.
Radiožurnál posluchačům o Vánocích nejčastěji nenabízí české či světové koledy, ale
vánoční skladby ze žánru světové a částečně též české popmusic.

386

AUST, cit. 305.
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Tabulka č. 10: nejopakovanější interpreti za rok 2012
Nejhranější	
  skladby	
  v	
  roce	
  2012	
  dle	
  interpretů	
  
interpret	
  
Počet	
  opakování	
  
Queen	
  
Madonna	
  
Chinaski	
  
Kryštof	
  
The	
  Beatles	
  
Robbie	
  Williams	
  
Roxette	
  
Elán	
  
Tina	
  Turner	
  
Phil	
  Collins	
  
Anna	
  K.	
  
Richard	
  Müller	
  
Miro	
  Žbirka	
  
U2	
  
R.E.M.	
  
Tomáš	
  Klus	
  
Lucie	
  
Adele	
  
Keane	
  
P!nk	
  (Pink)	
  
Michael	
  Jackson	
  
Ready	
  Kirken	
  
Michal	
  Hrůza	
  

336	
  
313	
  
300	
  
269	
  
256	
  
243	
  
231	
  
227	
  
225	
  
225	
  
225	
  
222	
  
214	
  
212	
  
211	
  
201	
  
195	
  
191	
  
189	
  
183	
  
183	
  
179	
  
176	
  

zdroj: vlastní výzkum
Tabulka opakování interpretů podle kritéria (6A) poukazuje na problematičtější
aspekt hudební dramaturgie Radiožurnálu. Veřejností kritizované „omílání interpretů
stále dokola“ se zde potvrzuje – v celkovém součtu opakování (a tedy i vysílacím čase)
nevítězí novinky, nýbrž starší interpreti. Tabulka ukazuje interprety, kteří se ve vysílání
v průměru roku 2012 objevili více než jednou. Nejvíce hranými jsou britská kapela
Queen, která největší léta své slávy zažila v 70. <letech387, americká zpěvačka
Madonna, jež nastoupila kariéru v roce 1984 hitem Like a Virgin388 a česká poprocková skupina Chinaski, která vydala první komerčně úspěšné album v roce 1997 a je

387

Queen. Rdio [online]. 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné z:
http://rd.io/x/Rl5U2fgtyeg/
388
Madonna. Rdio [online]. 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné z:
http://rd.io/x/Rl5U2fgtUwoP/
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stejně jako Madonna dodnes umělecky aktivní389. S menším odstupem pak následují
kapely Kryštof, Beatles, zpěvák Robbie Williams, Roxette, Elán nebo král popu
Michael Jackson. Písně Mira Žbirky, jejichž časté vysílání bylo mediálně též
kritizováno, byly v roce 2012 opakovány celkem 214krát, což představuje minimálně
jednu píseň denně a dalších 20 dní, kdy hrály jeho písně dvakrát. Neobjevují se však
v tabulce vícekrát hraných písní denně – Radiožurnál tedy pro druhé opakování tohoto
interpreta v daný den volí vždy jinou píseň. Tento dramaturgický přístup je
charakteristický pro většinu interpretů v databázi – stanice se kromě novinek vždy snaží
neopakovat stejné skladby, nýbrž nasadit do vysílání více písní stejného interpreta. Tím
eliminuje nejen opakování stejné skladby vícekrát za den, ale též příliš časté hraní
z dlouhodobého hlediska. Skladby nejhranějších starších interpretů mají prokazatelně
menší počet přehrání než novinky. Nejhranější umělci v součtu svým žánrem zapadají
do schématu pop-rockové radiové stanice, jak hudební formát popsal Hradecký na
veřejném semináři; mezi jmény nejhranějších interpretů se však objevují pouze
všeobecně známí umělci – stanice neposkytuje větší prostor alternativní a méně známé
hudební tvorbě a nepřispívá tak k hudebnímu obohacení posluchačů.
Problém hudební složky Radiožurnálu v roce 2012 tedy nespočívá v nesprávném
nastavení parametrů opakování skladeb, ale pravděpodobně spíše v malé zásobě
skladeb, která vede ke zkrácení střední doby mezi opětovným zazněním písně ve
vysílání. Dosud zjištěná fakta také implikují, že stanice databázi příliš neobměňuje,
protože často opakované skladby se ve vysílání vyskytují dlouhodobě. Úkolem dalších
odstavců bude tedy pokusit se konkretizovat podobu databáze a také potvrdit či vyvrátit
hypotézu její konzervativnosti.
Hypotéza malé variability skladeb jednoho interpreta
Jak již bylo zmíněno, jednou z nejsilnějších výtek bylo také protěžování stále
stejných skladeb interpretů a malá nabídka z jejich repertoáru. Zatímco studium rotace
vyžaduje k provedení analýzy velký soubor informací o jednotlivých výskytech skladeb
ve vysílání, v případě variability pro ověření hypotézy stačí záznam o prvním výskytu
skladby ve vysílání. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zvolit zdrojová data C, která
389

Chinaski. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-04-22]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chinaski
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obsahují 800 skladeb od spuštění projektu Playlist Radiožurnálu. Jejich výhodou je fakt,
že zachycují též dobu před nástupem nového hudebního dramaturga Petra Krále do
funkce. Představitelé ČRo na semináři deklarovali, že databáze obsahuje přibližně 800
skladeb, ze kterých Selektor podle určených parametrů vybírá. Cílem této analýzy je
popsat, z kolika skladeb kterých interpretů program od 1. 3. 2012, počátku sběru dat, do
7. 7. 2012, kdy aplikace dosáhla teoretického počtu skladeb v databázi, mohl vybírat.
V tabulce v textu jsou zahrnuti autoři od počtu tří skladeb v databázi výše; kompletní
tabulka je součástí elektronické přílohy práce.
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Tabulka č. 11: rozdělení 800 skladeb podle interpreta a četnosti písní
Prvních	
  800	
  skladeb	
  v	
  databázi	
  dle	
  interpreta	
  
Interpret	
  
Počet	
  písní	
  v	
  databázi	
  
Madonna	
  
Olympic	
  
ABBA	
  
Elán	
  
Queen	
  
Team	
  
Miro	
  Žbirka	
  
Roxette	
  
Phil	
  Collins	
  
Chinaski	
  
Celine	
  Dion	
  
Richard	
  Müller	
  
The	
  Beatles	
  
R.E.M.	
  
Enya	
  
Tina	
  Turner	
  
Robbie	
  Williams	
  
Elton	
  John	
  
Lucie	
  
Michael	
  Jackson	
  
Anastacia	
  
Petr	
  Kolář	
  
Anna	
  K.	
  
Sandra	
  
U2	
  
No	
  Name	
  
Kryštof	
  
Eurythmics	
  
Wanastowi	
  Vjecy	
  
Bee	
  Gees	
  
Rod	
  Stewart	
  
Lady	
  Gaga	
  
Bryan	
  Adams	
  
Alanis	
  Morissette	
  
Rihanna	
  
P!nk	
  (Pink)	
  
Ready	
  Kirken	
  
Support	
  Lesbiens	
  
Bonnie	
  Tyler	
  
Smokie	
  
Peter	
  Nagy	
  
Lucie	
  Bílá	
  

zdroj: vlastní výzkum

16	
  
12	
  
11	
  
10	
  
10	
  
9	
  
9	
  
9	
  
8	
  
8	
  
7	
  
7	
  
7	
  
7	
  
6	
  
6	
  
6	
  
6	
  
6	
  
6	
  
5	
  
5	
  
5	
  
5	
  
5	
  
5	
  
5	
  
5	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
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Z této frekvenční analýzy dat lze usuzovat, že hypotéza malé variability je pro
většinu splněna. Na 800 písní připadá celkem 453 interpretů - 304 z nich (66 %) má
v databázi pouze jednu skladbu. Dvěma skladbami pak disponuje 75 interpretů (16 %).
Pouze pět interpretů (1 %) má v databázi více než 10 skladeb – těmi jsou Madonna,
Olympic, ABBA, Elán a Queen. I počet skladeb těchto interpretů je však vzhledem
k tomu, že se jedná o umělce, kteří vydali například v případě skupiny Queen více než
15 alb, poměrně malý.
Hypotéza: konzervativnost hudební dramaturgie
Tabulka uvádí pohled na prvních 800 skladeb dle jejich roku vydání. Z dat je
patrné, že největší zastoupení měly ve stavu ze druhého čtvrtletí 2012 skladby z 80. a
90. let – argument o zastaralosti hudebního fondu a nízké inovaci v tomto období je tedy
rovněž platný.
Tabulka č. 12: rozdělení 800 skladeb podle stáří
Prvních	
  800	
  skladeb	
  v	
  databázi	
  podle	
  roku	
  
Dekáda	
  
60s	
  
70s	
  
80s	
  
90s	
  
2000-‐2009	
  
2009-‐2012	
  
zdroj: vlastní výzkum

	
  	
  
Počet	
  skladeb	
  
19	
  
61	
  
238	
  
243	
  
194	
  
51	
  

Korelační diachronní analýza - kritéria 10 – 12
Ke zkoumání obměny či konzervativnosti hudebního fondu lze také využít
příležitosti dlouhodobého sběru dat projektu Playlist Radiožurnálu. Pro stanovení, do
jaké míry byla databáze aktualizována, využívám korelační analýzu databáze prvních
zachycených 800 skladeb, které se ve vysílání objevily, a playlistu od 1.1.2014. Tímto
způsobem lze zkoumat tři jevy: množství a typ vyřazených skladeb (krit. 10), nejstarší
skladby, které byly v původní databázi a dosud se ve vysílání vyskytují (krit. 11) a dále
původní skladby podle četnosti hraní v současnosti (krit. 12). Tabulky bohužel jejich
rozsah předurčuje k publikaci ve formě elektronické přílohy – v textu se omezím na
popis jevů a na stanovení závěrů.
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Kritérium 10 – skladby vyřazené z databáze
Z databáze bylo vyřazeno celkem 63 z 800 skladeb (7,8%). Tento ukazatel je
vypočítán jako počet původních záznamů s nulovým výskytem ve vysílání v období
zdrojových dat B, tedy roku 2014. Jedná se zejména o tituly, jejichž časté opakování
bylo Radiožurnálu v minulosti veřejností vyčítáno – například Náhrobní kámen, Nechte
zvony znít, písně Petra Nagyho a skupiny Turbo, čtyři tituly od skupiny ABBA (dalších
7 z původní databáze se však ve vysílání i nadále vyskytuje) nebo část tvorby kapely
Olympic. Ve vysílání se již rovněž neobjevují skladby Live is Life skupiny Opus a Psi
sa bránia útokom, které za „hrůzy“ označili ve článku Lidových novin jejich čtenáři a
nový dramaturg Radiožurnálu v rozhovoru potvrdil, že je Radiožurnál nadále hrát
nebude. Vyřazeno bylo i několik novějších titulů (Verona – Ztracená bloudím nebo Teď
hned od Davida Deyla). Radiožurnál tedy v průběhu let 2012 až 2014 reflektoval
některé z výčitek a do vysílání tyto skladby již nezařazuje.
Kritérium 11: nejstarší původní skladby hrané do současnosti
Cílem tabulky, která srovnává skladby podle tohoto kritéria, je naznačit, které
starší skladby podle roku vydání jsou ve vysílání dodnes a v jaké frekvenci. Červeně
zvýrazněné písně označují skladby s vysokou současnou rotací, zeleně naopak skladby,
které z vysílání ustupují. Zaměřil jsem se na interprety, kteří mají v databázi nejvíce
skladeb (ABBA, Queen, Miro Žbirka a Olympic), aby bylo možné popsat, zda dochází
k jejich obměně. Zvláště v případě skupiny Olympic starší písně z vysílání postupně
mizí; naopak hity ze 70. a 80. let skupin ABBA a Queen do značné míry přetrvávají,
snižuje se frekvence opakování pouze dvou skladeb od Queen a jedné od ABBA.
Signifikantní je též zachování hitů ze 60. let, které se vyskytují v rotaci přibližně 1x za 3
dny (Be My Baby od Ronettes, Suzane od Leonarda Cohena a Mrs. Robinson od
Simona a Garfunkela).
Kritérium 12: nejčastěji hrané původní skladby
Jestliže podle kritéria 10 část skladeb z vysílání zmizela, kritérium 12 naopak
ukazuje skladby, které jsou ve vysílání hrané často i dnes. Absolutní počet skladeb,
které jsou do éteru pouštěny i dnes, není přitom tak důležitý – zajímavý je přitom
zejména faktor opakování. V roce 2014 stanice hrála více než třicetkrát 300 skladeb za
107 sledovaných dní – tedy v průměru 300 skladeb původního playlistu zaznělo častěji
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než jednou za tři dny. To je poměrně vysoké číslo, které ukazuje na neměnnost značné
části databáze a dále poměrně vysokou rotaci skladeb, které se ve vysílání vyskytují už
více než dva roky. Na první místě se umístila s počtem 107 opakování Namaluj svítání
od Michala Hrůzy, která je ve veřejnoprávním vysílání v rotaci 1x za dva dny nasazena
již od 7. května 2012, tedy 2 roky. Ačkoliv exaktní stanovení parametrů, kdy se
posluchačům skladba začíná zdát ohraná, přesahuje matematické možnosti a prostor této
práce, subjektivně bych řekl, že je pravděpodobné, že tato frekvence a délka vysílání
může tento efekt způsobit. V podobné rotaci je rovněž nasazena další desítka skladeb,
kterou občané měli možnost často slýchat již v roce 2012.
Tabulka č. 13: nejopakovanější skladby v roce 2014
Nejhranější	
  písně	
  v	
  roce	
  2014	
  
Počet	
  
opakování	
   název	
  písně	
  
97	
   LETTER	
  TO	
  YOU	
  
96	
   COUNTING	
  STARS	
  
91	
   Little	
  Talks	
  
89	
   ORDINARY	
  LOVE	
  
89	
   BONFIRE	
  HEART	
  
89	
   GIVE	
  ME	
  LOVE	
  
88	
   Ho	
  Hey	
  
86	
   LET	
  HER	
  GO	
  
70	
   WINGS	
  
60	
   Count	
  On	
  Me	
  
60	
   Stížnost	
  
57	
   Under	
  
55	
   HEY,	
  SOUL	
  SISTER	
  
BENEATH	
  YOUR	
  
55	
   BEAUTIFUL	
  
55	
   HLAVOLAM	
  
54	
   LEHKÁ	
  
53	
   WHEN	
  I	
  WAS	
  YOUR	
  MAN	
  
52	
   LET	
  ME	
  GO	
  
52	
   JE	
  L'AIME	
  A	
  MOURIR	
  
50	
   KEEP	
  IT	
  SIMPLE	
  
50	
   CESTA	
  
50	
   Marry	
  You	
  

	
  t	
  =	
  103	
  dní	
  
interpret	
  
LENNY	
  
ONE	
  REPUBLIC	
  
Of	
  Monsters	
  and	
  Men	
  
U2	
  
James	
  Blunt	
  
Ed	
  Sheeran	
  
The	
  Lumineers	
  
PASSENGER	
  
BIRDY	
  
Bruno	
  Mars	
  
Chinaski	
  
Alex	
  Hepburn	
  
Train	
  
LABRINTH,	
  	
  EMELI	
  SANDÉ	
  
Chinaski	
  
KOLLERBAND	
  
Bruno	
  Mars	
  
AVRIL	
  LAVIGNE,	
  	
  CHAD	
  KROEGER	
  
Shakira	
  
I	
  AM	
  KUBA	
  
KRYŠTOF,	
  	
  TOMÁŠ	
  KLUS	
  
Bruno	
  Mars	
  

zdroj: vlastní výzkum
Poslední část výzkumu se věnuje současné podobě rozhlasové hudební
dramaturgie – podle metodiky kritérií (5) a (6) na zdrojových datech B analyzuji
frekvenci opakování a složení písní a interpretů v hudbě Radiožurnálu. Z počtu
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opakování vyplývá, že frekvence rotace nejhranějších skladeb se zvýšila – zatímco
v roce 2012 nejhranější píseň zazněla 101x za 173 dní, v roce 2014 nejhranější skladby
Letter To You a Counting Stars doprovázely posluchače 96-97x za 103 dní, tedy
v průměru každý den. Průnik množiny nejhranějších skladeb roku 2012 a 2014 je
minimální – pouze skladba Candy od Robbieho Williamse, kterou uvádí rozšířená
tabulka v elektronické příloze s počtem 49 opakování hrála obdobně často i
v předchozím období. Mezi nejopakovanějšími skladbami jsou opět převážně novinky a
mladší skladby (například nejopakovanější skladba od One Republic pochází z roku
2013, třetí nejfrekventovanější Of Monsters and Men od Little Talks z roku 2012).
Novinky, které nejhranější skladby stejně jako v roce 2012 představují, tedy
Radiožurnál v průběhu času aktualizuje. Plná verze tabulky, která je obsažena
v elektronické příloze, také potvrzuje výrok Ondřeje Nováčka z roku 2012 o počtu
aktivních skladeb v databázi – celkový počet písní, které se nejméně jedenkrát v roce
2014 objevily ve vysílání, je podle dat výzkumu 1265, což přibližně odpovídá
udávaným 1300 skladbám. Z tohoto počtu bylo 62 skladeb opakováno více než 30x, což
představuje frekvenci častější než 1x za 3 dny, zbylých 1200 bylo v průměru opakováno
méně. Data tedy poukazují na vyšší frekvenci opakování novinek, avšak také navýšení
repertoáru v databázi – za první čtyři měsíce sběru dat v roce 2012 (březen–červenec)
bylo v databázi 800 skladeb, za 4 měsíce roku 2014 (leden–duben) pak 1265.
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Tabulka č. 14: nejopakovanější interpreti v roce 2014
Nejopakovanější	
  interpreti	
  roku	
  2014	
  
Intepret	
  
Chinaski	
  
Queen	
  
U2	
  
Phil	
  Collins	
  
Robbie	
  Williams	
  
The	
  Beatles	
  
Madonna	
  
Bruno	
  Mars	
  
Roxette	
  
Kryštof	
  
R.E.M.	
  
Miro	
  Žbirka	
  
Divokej	
  Bill	
  
Tomáš	
  Klus	
  
Michal	
  Hrůza	
  
Tina	
  Turner	
  
Adele	
  
Lucie	
  
Bryan	
  Adams	
  
Chris	
  Rea	
  
ABBA	
  
Anna	
  K.	
  

t=	
  103	
  dní	
  
Počet	
  
opakování	
  
241	
  
233	
  
230	
  
177	
  
177	
  
172	
  
165	
  
161	
  
160	
  
153	
  
141	
  
138	
  
136	
  
129	
  
120	
  
117	
  
116	
  
114	
  
113	
  
107	
  
106	
  
103	
  

zdroj: vlastní výzkum
V kumulativním součtu všech skladeb jednotlivých interpretů pak figurují
někteří interpreti, kteří patřili mezi nejhranější i v roce 2012. Tabulka uvádí zkrácený
výčet obsahující umělce, kteří byli hráni v průměru více než 1x denně. Mezi ně patří
české kapely z oblasti popmusic – Chinaski, Kryštof, nebo Michal Hrůza. Na seznamu
často hraných zůstává Miro Žbirka, Lucie, Queen, Robbie Williams, The Beatles, Tina
Turner, Adele, Anna K. a ABBA - liší se pouze pořadím. Méně dochází k opakování
Madonny, více se naopak hraje ABBA a na první příčku se posunula kapela Chinaski.
Ze seznamu vypadl Richard Müller nebo Keane, které nahradili Bryan Adams a Chris
Rea. V celkovém penzu nejhranějších interpretů lze tedy konstatovat, že jejich skladba
je prakticky neměnná.
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Závěr
Cílem této diplomové práce bylo zkoumat podobu hudební složky vysílání
veřejnoprávní stanice Český rozhlas Radiožurnál, zasadit veřejnou kritiku její hudební
dramaturgie do širšího kontextu historických i současných politickoekonomických vlivů
a zhodnotit její oprávněnost na základě analýzy dat o reálném vysílání.
Český rozhlas je jedinou veřejnoprávní institucí v českém mediálním prostředí,
která provozuje rozhlasové vysílání. Jeho společenská role byla po vzniku samostatné
České republiky definována se zřetelným odkazem k původním ideálům britské
veřejnoprávní služby BBC – informování, vzdělávání a poskytování zábavy pro
veřejnost. Český normativní rámec klade specifický důraz na univerzálnost poskytované
služby pro všechny skupiny občanů a zároveň podporu plurality názorů i kulturních
směrů. Při podrobnější analýze norem v kontextu evropského vývoje veřejnoprávních
médií se však ukázalo, že zásadním úskalím českého regulačního rámce je absence
kodifikace efektivních kritérií, jež by určovala, do jaké míry je rozhlas úspěšný při
plnění své funkce veřejné služby. Ačkoliv je Český rozhlas veřejnoprávním médiem,
mezi jehož úkoly patří například ochrana menšin, ověřené a nezávislé informování
občanů nebo pozvedávání veřejného vkusu, úspěch je v praxi poměřován tržním
kritériem poslechovosti jeho stanic; a to i přesto, že zákaz nadřazování poslechovosti
kvalitě vysílání je v normativním rámci explicitně uveden.
Veřejnoprávní médium je tak nuceno do značné míry přímo konkurovat
komerčním subjektům, pro něž je maximální velikost publika primárním cílem, kterému
přizpůsobují všechny parametry vysílání. Západoevropská veřejnoprávní média přitom
od modelu poslechovosti jako jediného parametru upustila. Jak ukazuje holandský
model hodnocení pomocí Quality Score Card, hodnocení lze koncipovat jako mozaiku
mnoha parametrů v základních kritériích kvality pořadů, plnění potřeb konkrétních
skupin veřejnosti a efektivity vynaložených prostředků. Poslechovost je pak pouze
dílčím aspektem kritéria efektivity.
Požadavek maximalizace poslechovosti Radiožurnálu se v průběhu zkoumání
projevů pracovníků rozhlasu ve videozáznamu veřejného semináře ukázal jako
prokazatelně hluboce vepsaný celému systému. Tento argument při obhajování hudby
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uváděl nejen tehdejší hudební dramaturg, ale též ředitelka agentury, která pro
Radiožurnál zajišťovala výzkum trhu, šéfredaktor Radiožurnálu, generální ředitel ČRo i
předsedkyně Rady ČRo. V kontextu poznatků získaných v teoretické části práce ze
studia modelů financování veřejnoprávních médií a redefinice jejich společenské funkce
v souvislosti s liberalizací trhu lze tedy toto převládající paradigma hodnotit jako
skrytou obavu z porušení legitimity plnění úkolu veřejné služby v případě snížení
poslechovosti Radiožurnálu, která by měla pro médium politické důsledky
v institucionální i personální rovině.
Z analýzy funkce hudby v rozhlasovém vysílání vyplývá, že podoba hudby
poslechovost radiové stanice výrazně ovlivňuje. Hudba tvoří základní prvek odlišení od
konkurence a slouží též k identifikaci rádia posluchačem. Jak dokazují vyjádření
zástupců rozhlasu zachycená během mapování veřejné diskuze o hudbě na
Radiožurnálu, rozhlas považoval za legitimní vybírat hudbu tak, aby byla univerzálně
vhodná pro „většinové založení stanice“. Tímto přístupem ovšem stanice redukovala
společenské skupiny s odlišnými potřebami na pouhou masu, pro niž hledala hudbu v
podobě nejmenšího společného jmenovatele kulturních preferencí a sdílených znalostí.
Jednala tak v rozporu s normami, jež rozhlasu určují roli ochránce kulturní diverzity.
Radiožurnál zcela rezignoval na společenskou funkci budování kulturní identity občanů
i funkci vzdělávací ve formě kultivace veřejného vkusu.
Situaci kolem hudby na Radiožurnálu však nelze označit za krizi legitimity
veřejnoprávního média vůči společnosti v normativní rovině. Český rozhlas je
zodpovědný za poskytování veřejné služby v součtu všech stanic a dalších aktivit, které
provozuje. Normativní rámec se tedy týká celé služby, nikoliv pouze Radiožurnálu.
Jeho hudba je kodifikována hudebním formátem, který však určuje pouze poměr hudby
k mluvenému slovu, české a zahraniční hudby a další parametry, jejichž naplnění nemá
přímý vliv na roli hudby jako kulturní instituce.
Veřejnost i média diskutovaly o faktickém stavu hudebního vysílání stejně jako
o možných příčinách. Názory odborné veřejnosti poukazovaly na snahu o udržení
poslechovosti, možné politické pozadí situace i strojový výběr hudby. Bulvární média
naopak za příčinu označovala osobu dramaturga Radka Sedláčka a dávala ji do
souvislosti s jeho minulým povoláním – řízením soupravy metra. Nejčastěji uváděnými
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kritickými argumenty bylo příliš časté opakování jednotlivých skladeb, malý repertoár
skladeb od interpretů, příliš malá celková zásoba skladeb a konzervativnost hudebního
fondu dále charakterizovaná malým zastoupením novinek ve vysílání a hraním skladeb
z dob komunistické historie Československa. Analýza dat o vysílání hudby na
Radiožurnálu potvrzuje, že velikost databáze nebyla v roce 2012 příliš velká, což vedlo
k průměrnému opakování většiny skladeb jednou za 2-3 dny. S výjimkou několika
novinek však není však pravda, že by stanice opakovala stejné skladby vícekrát denně;
tento dojem vznikal v důsledku kombinace poměrně úzkého spektra interpretů a
nízkého počtu písní, které od nich rozhlas zařazoval do vysílání. Domněnka zastaralosti
hudebního fondu se potvrdila částečně; většina skladeb v databázi v roce 2012
pocházela z 80. a 90. let, avšak ve zkoumaném období již ve vysílání byly zastoupeny i
novinky a rozhlas v jejich doplňování s nástupem nového dramaturga rychle
pokračoval.
Data dále potvrzují, že stanice svoji dramaturgii v reakci na veřejnou kritiku
prokazatelně upravila i v dalších ohledech. Z vysílání zmizely některé konkrétní
kritizované skladby a repertoár stanice se rozšířil o zhruba 500 přírůstků na celkový
počet okolo 1250 skladeb. Radiožurnál ve zkoumaném období roku 2014 rovněž
rychleji zařazoval do vysílání aktuální skladby, avšak na druhou stranu se zvýšila i
jejich rotace tak, že nejhranějších 8 skladeb zaznělo ve vysílání v průměru téměř každý
den. Navýšení počtu skladeb v databázi také znamenalo posun v rozložení opakování –
kromě novinek se většina skladeb opakovala až po delším časovém intervalu, než dříve.
Ve skladbě interpretů došlo jen k minimálním posunům – i přes změny dramaturgie
posluchači ve vysílání slyšeli písně stejných interpretů jako v roce 2012.
Lze tedy konstatovat, že Český rozhlas inicioval na stanici Radiožurnál
provedení dílčích změn v hudební skladbě, které reagovalo na kritizované jevy a mohlo
tak vést ke zvýšení spokojenosti posluchačů. Samotný formát Radiožurnálu však
pozměněn nebyl; stanice i nadále svým hudebním zaměřením z pohledu vysílaných
intepretů a hudebních žánrů usiluje o oslovení široké veřejnosti prostřednictvím
tradičního vysílání rádiovým signálem, kterému věnuje mnohem více prostředků při
tvorbě obsahu než novým médiím. Evropská média veřejné služby oproti tomu
platformy integrují a zapojují různé skupiny občanů napříč kanály, které občané sami
aktivně využívají. Tato podoba veřejné služby umožňuje flexibilnější reakci na měnící
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se potřeby jednotlivých skupin občanů a specifičtější přístup k fragmentovanému
publiku než v případě celoplošné rozhlasové stanice se širokou cílovou skupinou.

Summary
The key objective of this diploma thesis was to explore hidden relations of
power that shaped well-criticised music dramaturgy of the main Czech public service
radio broadcasting channel Radiožurnál and confirm (or reject) critical assumptions of
the public on broadcasted music based on analysis of data about music broadcasting of
the radio.
The thesis points out that the main hidden factor of influence is the dichotomy of
judging PSB performance based on market-based indicator of audience rating and
normative requirements of high quality public service that pursues different goals than
maximizing its audience at all costs. These diverging requirements put the broadcaster
under a lot of stress – failing to accomplish any of the two above mentioned criteria
results in crisis of legitimacy of PSB funding. Losing audience results in raised question
whether a society needs to invest public money in an elite service with limited audience
whilst lowering the standards to commercial grounds leads to questions of redundancy
of such a service to commercial broadcasters. Many European broadcasters overcame
the problem by setting different sophisticated sets of key performance indicators that
safeguard the public value of PSB (for example media systems in The Netherlands or
Denmark) but the Czech legislative power has failed to adjust to media environment
changed by market liberalisation.
As further analysis showed, the role of music is crucial for broadcasters. Music
is the most powerful tool for differentiation of radio stations from the competition; the
broadcasted music also has a significant impact on audience ratings. For Radiožurnál as
a public service channel the regulations prohibit placing ratings over content quality, but
as analysis of public speeches of Czech Radio representatives discovered, the
imperative of maintaining ratings level is deep inscribed in employees‘ minds as best
practice to protect PSB’s legitimacy. As Radiožurnál is Czech Radio’s top channel with
most audience, its ratings influence the perception of all PSB’s activities. Hence it is not
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surprising that the radio programmed music as to satisfy the majority of listeners which
raised eyebrows of both general public and experts and in turn led to bringing the
quality of broadcasted music under scrutiny in public sphere. The most intense part of
the discussion spanned over half a year in 2011/2012; key points taken by various actors
that show the status of Czech PSB value are analysed and highlighted in this diploma
thesis.
The key critical arguments of the public were: too repetitive scheme of
broadcasting individual songs („playing the songs several times a day“), too few songs
from any artist in the database and outdated repertoire consisting mostly of worn-out
80’s songs. The analysis of data on broadcasted music in year 2012 – 2014 shows that
while argument of having repeated same songs several times a day is false, Radiožurnál
indeed had only about 800 songs in the database which led to repetition of most songs in
the database every 2-3 days. The narrow repertoire of artists led to their steady everyday
appearance in broadcasting and the perception of everyday repetition of the same
programme. The hypothesis of outdated music database was partly confirmed; while the
channel did play few contemporary songs, their musicological value is questionable and
the majority of songs in database in 2012 was from 80’s and 90’s.
The broadcaster responded to critique by appointment of a new music editor,
removal of the most criticised songs from the database and increase of total number of
songs in it. While these changes might have led to increase in satisfaction of citizens,
the underlying problem of unfinished PSB redefinition remains in place. Even though
the broadcaster tries to engage its audience in digital environment according to Public
Service Media concept of a complex public gateway to information, its approach is not
integrated – it consists rather of distributing content across multiple channels while
leaving the broadcasting intact as core activity. This diploma thesis concludes that
although Czech Radio did not violate any regulation or law, the context of political
economy shows the public discussion as a possible crisis of legitimacy of PSB.
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