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Anotace (abstrakt) 

Tato bakalářská práce pojednává o vývoji internetových stránek České televize od jejich 

vzniku v roce 1996 do roku 2013. Cílem práce je zachytit hlavní prvky v jejich 

proměnách v souvislosti s konvergencí audiovizuálních a nových médií.  

V teoretické části je popsán proces digitalizace a jeho dopad na fungování 

audiovizuálních médií. Součástí teorie je také vývoj internetu a vznik nových médií. 

Dále je popsán proces konvergence a její jednotlivé druhy, které se promítají do 

žurnalistiky a různé pohledy na dělení konvergence podle vybraných autorů.  

Praktická část se zabývá vývojem internetových stránek České televize. Velký důraz je 

kladen zejména na proměnu funkce internetu jako jedné ze služeb, které by 

veřejnoprávní médium mělo poskytovat. 

 

 

Abstract 

The subject of this bachelor thesis is development of the website of Ceska televize from 

their founding in 1996 to year 2013. The goal of this thesis is to capture significant 

points in their changing due to convergence of new and audio-visual media. In the 

theory, the process of digitization is described and its impact on audio-visual media. A 

part of the theory is also development of the internet and new media. Next, the process 

of convergence is described and its parts, which have impact on journalism. The 

different views of chosen authors on convergence are presented. The practical part 

concentrates on the development of Ceska televize website in chapters. The main 

interest is in changes in function of the internet as a part of service of public media.  
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Úvod 

 

Moje bakalářská práce se soustřeďuje na proměny fungování audiovizuálních médií 

v důsledku Digitalizace a konvergence. V první části představím problematiku 

digitalizace a oblasti, které ovlivnila, protože právě nové technologie a přechod od 

používání analogových informací k digitálním přinesly velké změny v působení 

jednotlivých typů médií a jejich sbližování.   

V souvislosti s rozvojem internetu a jeho pronikáním do všech oblastí lidské 

činnosti vysvětlím pojem nová média a představím jejich členění podle Karola 

Jakubowicze.  

V další části bakalářské práce se budu věnovat problematice konvergence, jejím 

příčinám a důsledkům. Na základě vybrané literatury k tématu se budu zabývat různými 

podobami konvergence, se kterými se v této souvislosti v médiích můžeme setkat. 

Nejde o jednoduchou skutečnost, ale o komplexní soubor změn v různých sférách, které 

ovlivňují a mění žurnalistickou praxi. Konvergence se dotýká více rovin a pohledy na ni 

se mohou lišit.  

Jednu podkapitolu věnuji proměnám chování uživatelů v souvislosti s 

pronikáním stále většího množství technologických novinek do jejich všedního života. 

Se stoupajícím počtem zařízení, které má veřejnost k dispozici, přicházejí nové 

možnosti, jak informace přijímat a využívat, nebo se i podílet na jejich produkci.  

Z literatury uvedené v tezích jsem vyřadila publikaci News in a new century, 

která je převážně zaměřená na tvorbu zpravodajských příspěvků o specifických 

událostech. Přestože referuje o současných trendech, jde spíš o praktickou příručku. 

Místo ní jako jeden ze stěžejních titulů vybrala publikaci Nová ekologie médií, jejímž 

autorem je výše zmíněný Karol Jakubowicz. Rozhodla jsem se tak, protože jde o velice 

aktuální publikaci, která přináší komplexní pohled na problematiku nových médií a 

konvergence a mnoho nových myšlenek, které náplň mojí bakalářské práce obohatily. 

 V druhé části této práce jsem se na základě shromážděných poznatků věnovala 

vývoji a proměnám funkce internetových stránek ČT. Mezníky zkoumaného období 

měly původně být rok 1996, kdy web vznikl, a rok 2011, kdy získal ocenění Křišťálová 

lupa. Po konzultaci s vedoucím práce jsem se rozhodla zkoumané období rozšířit až do 

roku 2013, neboť v letech 2011–2013 došlo k velkému posunu v poskytování 
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internetových služeb prostřednictvím mobilních aplikací, vývoji dětského webu a 

zvýšení interaktivity internetových stránek.  

Nejprve chronologicky představím vývoj webu ČT jako celku a věnovat se budu 

skutečnostem, které se dotkly všech jeho částí. Struktura internetových stránek byla od 

počátku poměrně stabilní, hlavně docházelo k rozšiřování jednotlivých sekcí, některé z 

nich již ovšem zanikly. Zajímají mne zejména proměny funkce internetových stránek, 

jejich pozice a význam v rámci ČT jako média, které v reakci na změny spojené 

s konvergencí rozšiřuje služby pro své koncesionáře. Po dobu existence internetových 

stránek docházelo k mnoha proměnám obsahu nabízeného uživatelům a také ve 

zvětšování míry interaktivity.  

Následně představím vývoj prezentačních webů, sekce iVysílání a dalších 

služeb, které ČT prostřednictvím webu nabízí či nabízela. Samostatnou podkapitolu 

jsem věnovala projektu participativní žurnalistiky Digináves, který je nyní součástí 

sekce Vaše zprávy na zpravodajském portálu ČT24. 

 Zpracovávaný materiál zahrnuje archivní materiály ČT, ročenky a obsah 

internetových stránek. Cenným zdrojem informací a pohledů na vývoj webu byly také 

osobní rozhovory, které mi poskytli vedoucí internetového oddělení Petr Svatoš, 

vedoucí dětského webu Štěpánka Sunková, která stála u vývoje internetových stránek 

ČT od samého počátku, vedoucí zpravodajského portálu Ladislav Doležal a vedoucí 

projektu Digináves Pavel Beneš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

4 

  

1. Teoretická část 

 

1.1. Digitalizace 

Pod pojmem digitalizace se skrývá velice komplexní proces, který zasáhl 

veškerá odvětví lidské činnosti v druhé polovině dvacátého století. Rozvoj informačních 

technologií, který v té době začal a stále pokračuje, přinesl mnoho změn. 

V následujících podkapitolách se zabývám tím, jak se digitalizace promítla do 

fungování audiovizuálních médií.   

1.1.1. Digitalizace zpracování zvukových a obrazových záznamů  

V průběhu digitalizace jsou všechny texty převedeny do binárního kódu a 

mohou být stejným procesem vyráběny, distribuovány i skladovány. 
1
 

Tony Feldman ve své publikaci o digitálních médiích uvádí pět klíčových bodů, 

které jsou jejich výhodami: „Digitální informace jsou manipulovatelné, digitální 

informace lze sdílet, digitální informace jsou zhuštěné, digitální informace lze 

komprimovat, digitální informace jsou nestranné.“ 
2
 

Digitalizace značně usnadnila uchovávání informací, právě díky možné 

kompresi dat a vzniku moderních nosičů. Zatímco například analogový materiál bylo 

možné přechovávat na VHS kazetách, které měly menší kapacitu, digitální video lze 

přenášet na DVD, CD, USB disku nebo třeba externí paměti. Externí disk o rozměrech 

8x11 cm má kapacitu 1 terrabyte. Devadesátiminutový film má průměrně velikost 750 

MB. To znamená, že na výše zmíněném disku lze uchovat téměř 1450 

devadesátiminutových filmů.  

K přehrání takového obsahu je sice stále potřeba přehrávací zařízení, ale fyzický 

objem nosičů se značně redukuje. Digitální obsah je ovšem možné přenášet i bez 

fyzického nosiče, tedy například odesláním prostřednictvím emailu, nebo jeho sdílením 

online tak, aby k němu mělo přístup více uživatelů. 

  

 

                                                 
1
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4., Praha: Portál, 2009,. s. 150  

2
 FELDMAN, Tony. An introduction to digital media. New York: Routledge, 1997, xvi,. s. 4 

3
TOMEK, Ivan a Pavel DVOŘÁK. Digitalizace televizního vysílání v ČR. 1.vyd. Praha: Grada, 2013,s. 13 
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1.1.2. Digitalizace vysílání 

 V 90. letech existovaly tři způsoby šíření televizního signálu. Šlo o rozvod 

signálu zemskými vysílači, tzv. terestrické vysílání, které využívá frekvence náležící do 

veřejné části kmitočtového spektra. Dále jde o šíření signálu kabelovými rozvody a 

prostřednictvím satelitů – tyto způsoby distribuují signál soukromými komunikačními 

kanály. Všechny tři druhy distribuce začínaly jako analogové a postupně byly 

digitalizovány. 
3
 

Jak tomu někdy bývá s novými revolučními objevy a vynálezy, digitalizace se 

rozvíjela na několika různých místech ve světě současně.  

Pod názvem Hi-vision se začal v Japonsku v 70. letech vyvíjet modernější 

stupeň televize se zaměřením na vyšší kvalitu obrazu. Když tento projekt podpořily 

Spojené státy americké (a později přišly se svým vlastním), daly se věci do pohybu i 

v Evropě.  

Tuto velmi ranou fázi vývoje digitalizace televizního vysílání, která zahrnovala 

především zdokonalování televizní techniky, lze považovat za položení základů toho, 

čeho se televize snaží docílit v současnosti – tedy zpřístupnění co největšího a 

nejrozmanitějšího množství informací divákům prostřednictvím televizního přijímače. 

Šlo o prvotní snahu poskytnout divákům něco nového. 
4
  

Na počátku 90. let se ukázalo, že všechny tři projekty výše zmíněných zemí, jsou 

zcela odlišné. V té době byla digitální komprese dat teprve na počátku vývoje a všechny 

přípravy se týkaly analogového vysílání. Netrvalo ovšem dlouho a přišel zlom. Během 

dalších šesti měsíců se plány změnily z analogových na digitální na základě poznatků o 

tom, že digitální zpracování dat je ekonomicky výhodnější. V roce 1993 se pak 

k digitálním technologiím rozhodla přiklonit i Evropa. 
5
 

Na rozdíl od jiných zemí, kde byla většina uživatelů napojena na kabelovou síť 

nebo satelit, v České republice digitalizace ekonomicky zasáhla většinu obyvatel, neboť 

zde byl ze 70 % příjem terestrický.
6
 Koncepce přechodu na digitální vysílání získala 

jasnou podobu v roce 2006.
7
 

                                                 
4
NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, s. 37.  

5
 MUSIL, Josef. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003, s. 159. 

6 
NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, s. 38. 

7
 TOMEK, Ivan a Pavel DVOŘÁK. Digitalizace televizního vysílání v ČR.. Praha: Grada, 2013,s. 14. 
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Digitalizace vysílání umožnila širší využití kmitočtového spektra. Díky tomu 

začaly vznikat nové tematické stanice, v důsledku toho se rozšířila programová nabídka. 

Digitalizace dále umožnila provozování multiplexu, který kromě přenosu televizního 

signálu zajišťuje také doplňkové služby, například internetové připojení nebo 

rozhlasové vysílání. Navíc v této oblasti přinesla digitalizace nejen efektivnější systém 

přenosu signálu, ale také kvalitnější obraz a zvuk.  

 Jednou z významných inovací posledních let je vývoj hybridní televize 

(HbbTV). Tento standard umožňuje šíření televizního obsahu jak systémem digitální 

televize, tak po internetu. Standard HbbTV začala podporovat i ČT, její publikum tak 

může sledovat například archivní materiály v televizi, tedy na větší obrazovce a v lepší 

kvalitě než je tomu u laptopu, tabletu nebo chytrého telefonu.  

 

1.2. Internet a nová média 

Historie internetu sahá do 60. let 20. století. Jeho vznik byl podmíněn potřebou 

efektivnější komunikace, která by byla flexibilní a zároveň umožňovala přenos 

objemných dat. V USA vznikla pokusná síť, která propojovala čtyři americké 

univerzity. Po zdokonalení se od ní oddělila vojenská síť, první zlepšená komunikace 

tedy probíhala na vědecké a armádní půdě.  

Tento nový způsob komunikace si prošel obdobím, kdy jej užívaly jen úzké 

komunity, a postupně se zdokonaloval s tím, jak přicházely nové objevy spojené 

s vývojem počítačových sítí. V této době se ještě nepoužíval název internet a systém ani 

nebyl přístupný ke komerčním účelům nebo soukromému užívání.  

Název internet se používá od přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy začaly 

převládat všeobecně dostupné komerční sítě.
8
 Užívání internetu se rozšiřovalo souběžně 

s tím, jak začínaly být nové technologie dostupné široké veřejnosti. Původně byl 

internet určený primárně k efektivní výměně informací mezi uživateli, nemohl ovšem 

uniknout novinářské obci. To vedlo ke vzniku nových médií – internet začal sloužit 

nejen k soukromé komunikaci, ale také ke komunikaci masové. Pojem nová média není 

snadné definovat, záleží totiž na období, ve kterém se pohybujeme. Například 

v polovině 20. století byla za nové médium považována televize, která je dnes již 

vnímána jako tradiční médium.  

                                                 
8
 MUSIL, Josef. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003, s. 159. 
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Současná nová média lze charakterizovat tím, že jsou založená na digitálním 

zpracování dat a jednou z jejich nejvýraznějších vlastností je interaktivita. Tento pojem 

lze obecně charakterizovat jako „aktivní účast na výměně informací.“
9
  

Interaktivita umožňuje uživatelům nejen nabízený obsah přijímat, ale také jej 

aktivně využívat, podílet se na jeho podobě a bezprostředně na něj reagovat. Výstižnou 

charakteristiku uvádí Quinn
10

: „Online žurnalistika nabízí bezprostřednost televize a 

rozhlasu a zároveň prostor k tomu, aby poskytla stejné množství detailů jako tiskové 

publikace. Je uživatelsky jednoduchá a interaktivní. Umožňuje vám zvolit, jaký objem 

informací chcete přijmout, a jak je použít.“ 

 Česká televize začala vybrané části svého obsahu umisťovat na internet ve druhé 

polovině 90. let. S vývojem technologií nabídku rozšířila od textů, fotografií a 

videoukázek až k umisťování celých pořadů na své internetové stránky.  

1.2.1. Dělení nových médií podle Karola Jakubowicze 

  Karol Jakubowicz říká
11

: „Nová média jsou taková, která se od předchozích liší 

změnou v základních vlastnostech svého fungování a v modelech komunikačních situací, 

které vytvářejí.“   

Zde představím jeho rozdělení nových médií ve 20. století. 

V první řadě jsou to nová média 1.0, o kterých se diskutovalo v 80. letech. V té 

době byla za nová média považována ta, která se vymykala zejména způsobem šíření 

obsahu tradičních médií, například teletext. Nepředstavují tedy zásadní změny, jsou 

zatím jen doplňkem k doposud zavedeným médiím.  

Média 2.0 se oproti nim liší tím, že „představují již novou, ve své podstatě 

zásadně rozdílnou podobu médií… a prošla komplexní metamorfózou, vyplývající 

z využití možností nových technologií.“
12

 Oproti dřívějšímu jednosměrnému toku 

informací v masových médiích nabízejí nové služby, u kterých může uživatel 

přizpůsobovat proces šíření informací a zároveň i distribuovat vlastní obsah. 

Komunikace již není pouze jednostranná, uživatel si může obsah přizpůsobit svým 

                                                 
9
 LÉVI, Pierre. In: The new media and technocultures reader. New York: Routledge, c2011, xiv, p. 227 

10 QUINN, Stephen and Vincent F FILAK. Convergent journalism: an introduction. 1
st
 publ. Burlington, 

MA: Elsevier/Focal Press, 2005, ix, s. 27 
11

 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 

2013, s. 60. 
12

 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 

2013, s. 64. 



   

 

8 

  

potřebám.
13

 V případě ČT lze jako příklad uvést možnost personifikace programu 

prostřednictvím internetu, jako nastavení upozornění na nové díly oblíbených pořadů 

v archivu nebo sestavování playlistů.  

Nová média 3.0 vznikají integrací televizního přijímače s internetem.
14

 

V souvislosti s ČT můžeme mluvit právě o podpoře standardu HbbTV, o kterém jsem se 

zmínila v předchozí kapitole, a který v televizním přijímači slučuje lineární služby 

s nelineárními.  

 

1.3. Konvergence 

Všeobecný význam slova konvergence je sbližování, ve světě žurnalistiky se 

odráží mnoha způsoby, ať už jde o technologickou stránku věci, spolupráci mezi médii, 

která si dříve konkurovala, nebo samostatnou náplň práce novináře.  

 Konvergenci médií předvídal již v polovině 90. let Nicholas Negroponte. 

Mediální analytik Henry Jenkins charakterizuje konvergenci takto: „Konvergencí 

myslím přeliv obsahu mezi mnoha mediálními platformami, kooperaci mezi různými 

mediálními společnostmi a migraci publika médií, které je ochotné zajít takřka kamkoliv 

při hledání druhů zábavy a zážitků, po kterých touží. Konvergence je slovo, kterým lze 

popsat technologické, industriální, kulturní a společenské změny. Ve světě mediální 

konvergence se odvypráví každý důležitý příběh, každá značka se prodá a každý uživatel 

je proveden přes různé mediální platformy.“ 
15

 

 Konvergence v žurnalistice probíhá souběžně v několika rovinách, jde o proces, 

který reflektuje technologické, ekonomické i organizační proměny.  

1.3.1. Technologická konvergence 

Od 80. let, kdy se dal vývoj internetu jako média denní potřeby do pohybu, se 

hodně změnilo, a předzvěsti toho, že nakonec budeme využívat jedno zařízení, které 

bude sloužit ke všem formám komunikace, se do jisté míry naplnily. Technologická 

konvergence vedla ke vzniku multimediální žurnalistiky. Internet umožňuje původně 

                                                 
13

 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 

2013, s. 63. 
14 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 

2013, s. 68. 
15

 JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. Vyd. 1. New York: New 

York University Press, 2006, xi, s. 3. 
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zřetelně odlišná média kombinovat, díky tomu se mění pracovní postupy a vznikají 

nové způsoby poskytování informací.
16

 

Internet boří veškeré hranice a umožňuje rychlejší a širší cesty, jak 

shromažďovat a vyměňovat informace. Vzestup internetu uspíšil fragmentaci publika. 

Uživatelé hledají různé informace v různých systémech, v různou denní dobu a 

používají k tomu různá zařízení. Publikum se vzdaluje od modelu, kdy jedna verze 

vyhovuje všem. Mediální organizace proto nahlížejí na konvergenci jako na způsob, 

jakým reagovat na změny v potřebách svých konzumentů.
17

 

V rámci technické konvergence dochází ke slučování přístrojů, které původně 

měly samostatné funkce, do jednoho zařízení. Mobilní telefony již neslouží jen k vedení 

hovorů a psaní textových zpráv, ale jejich prostřednictvím lze pořizovat fotografie, 

video, zvukový záznam a vyhledávat na internetu. Podobně se rozšířily i funkce 

osobních počítačů. Lze je používat ke sledování televizního obsahu, poslechu rádia či 

například vedení hovorů, jejichž doplňkem může být i video. Přestože se funkce slučují 

do jednoho přístroje, nedochází k tomu, že by se lidé omezovali jen na použití jednoho 

zařízení a od ostatních upustili. Naopak, jak si ukážeme v páté podkapitole, používají 

více různých zařízení, často i zároveň.  

  

1.3.2. Žurnalistická konvergence 

Tento typ konvergence se vztahuje k proměnám v práci  novinářů a novým 

trendům v žurnalistické praxi.  

Aby model úspěšně fungoval, je nutná změna myšlení novinářů, zejména osob 

ve vedoucích pozicích médií. S konvergencí se mění přístup ke zpracování zpráv a 

v neposlední řadě jejich distribuce. Jde o prolínání různých druhů žurnalistiky, kdy tisk 

umisťuje část svého obsahu na internet, nebo moderátor televizní předpovědi počasí 

zároveň zodpovídá za obsah webu. 
18

 

Vzhledem k hlubšímu propojování jednotlivých typů žurnalistické praxe se 

uchytil nový termín pro toto odvětví novinářské práce, tzv. „konvergentní žurnalistika.“ 

                                                 
16

 KOLODZY, Janet. Convergence journalism: writing and reporting across the news media. Lanham, 

Md.: Rowman, 2006, s.6. 
17

 KOLODZY, Janet. Convergence journalism: writing and reporting across the news media. Lanham, 

Md.: Rowman, 2006, xvi, s.15. 
18

 KOLODZY, Janet. Convergence journalism: writing and reporting across the news media. Lanham, 

Md.: Rowman, 2006, xvi, s.9. 
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Janet Kolodzy ji ve své publikaci Convergence journalism: writing and reporting 

across the news media charakterizuje takto:  

„Konvergence v žurnalistice znamená sbližování novinářů a různých druhů 

žurnalistiky, které dříve existovaly v oddělených sférách – novinách, časopisech, radiu, 

televizi a online – aby mohly poskytovat kvalitní zpravodajství ve všech těchto odlišných 

formátech.“
19

 

Larry Pryor k tomu ještě dodává, že redakce se snaží „dosáhnout k co nejvíce 

odběratelům s interaktivním obsahem dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.“ 
20

 

Tyto změny souvisejí s proměnou výchovy žurnalistů. Mnoho studentů ukončuje 

vysokoškolské vzdělání se znalostmi nových médií, technologií a s dovednostmi 

z různých odvětví žurnalistiky. Není tak výjimkou, že například novinář zaměstnaný 

internetovým médiem zajišťuje k jednomu tématu textový, obrazový a někdy i 

audiovizuální materiál. Takovou produkci značně usnadňuje multifunkčnost zařízení, 

jejichž prostřednictvím lze obsah nahrát, editovat a distribuovat. S moderním chytrým 

telefonem lze pořídit fotografie, zvukový záznam a dokonce i video. V současnosti 

existují aplikace, které umožňují audiovizuální záznam sestříhat přímo v telefonu, a 

následně jej i nahrát na internet, a to vše prostřednictvím jediného zařízení. 

Kromě pojmu konvergentní žurnalistika existují i jiné způsoby, jakými se tato 

praxe nazývá. Jakubowicz uvádí například pojem multiskilling, který označuje právě 

všestrannost dovedností, která se od novinářů vyžaduje.
21

   

 

1.3.3. Příčiny konvergence  

Konvergence v žurnalistice má více důvodů. Jedním z nich jsou proměny 

životního stylu. V současné době si uživatel může vybrat z mnoha informací z různých 

zdrojů a v různých formách.   

Existují periodika, která kromě své tištěné podoby provozují i internetové 

stránky, kde zveřejňují další články, nebo rozšířené verze těch otisknutých, výjimkou 

nejsou ani videa. Na internetových stránkách ČT lze sledovat původní obsah, získávat o 

                                                 
19

 KOLODZY, Janet. Convergence journalism: writing and reporting across the news media. Lanham, 

Md.: Rowman, c2006, xvi, 173 p. ISBN 978-074-2538-863, s. 10 
20

 QUINN, Stephen. Convergent journalism: an introduction. Editor Vincent F Filak. Boston: Elsevier, 

ix, s. 4. 
21

 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Verbum, 

2013, s. 202 
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něm doplňující informace a diskutovat s jinými uživateli, je možné i vytvářet a 

publikovat vlastní příspěvky.  

 Zároveň internet umožňuje vznik médií, která by se jako tradiční neprosadila, 

například kvůli tomu, že se zaměřují na příliš specifické publikum. Jako příklad lze 

uvést vysílání přímých přenosů elektronických sportů s komentářem prostřednictvím 

kanálu YouTube. V evropském prostředí ještě nemá tento trend dost příznivců na to, 

aby bylo možné tyto přenosy zařadit do televizního vysílání. Prostřednictvím živého 

online přenosu na YouTube jej ovšem uživatelé, kteří o téma stojí, mohou sledovat po 

celém světě.  

Každý uživatel má tak možnost najít ty informace, které ho opravdu zajímají.  

Tak vznikají menší skupiny se zájmem o specifické informace, které 

v mainstreamových médiích nenajdou.
22

 

Masové publikum se rozpadá na dílčí skupiny tvořené uživateli, kteří čerpají 

informace z různých médií v různou denní dobu. To, co ve 20. století ještě nebylo vůbec 

myslitelné, dnešní uživatelé považují za samozřejmost – tedy okamžitý přísun informací 

v jakýkoliv čas. V internetovém prostředí je prostor pro nezávislá média se specifickým 

obsahem, vznik zájmových komunit i diskuzních fór.  

 Ale, jak zdůrazňuje Michael Kackman ve své publikaci Flow TV, 

technologickou konvergencí získávají média, která ji využívají ve svůj prospěch, jistou 

moc nad společností – jakmile totiž člověk začne čerpat služby, které plynou z výhod 

nových technologií, jako jsou rychlost a pružnost, začíná být závislý na technologických 

sítích.
23

 

 

1.3.4. Proměny audiovizuálních médií v důsledku technologické 

konvergence 

                K pochopení proměn fungování televizního vysílání spojených s konvergencí 

a technologickým pokrokem je třeba vysvětlit pojmy lineární a nelineární médium. 

Lineárním médiem se rozumí takové, pro jehož sledování musí být člověk v určitý čas 

na určitém místě, tedy v dobu vysílání pořadu u televizního přijímače. Nelineární 

                                                 
22

 KOLODZY, Janet. Convergence journalism: writing and reporting across the news media. Lanham, 

Md.: Rowman, c2006, xvi, s. 15 
23

 KACKMAN, Michael. Flow TV: television in the age of media convergence. New York, NY: 

Routledge, 2011, vi s. 21 
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médium naproti tomu funguje na principu, kdy si uživatel vybírá obsah sám. Existuje 

metoda time shift, kdy je pořad určitou dobu po odvysílání umístěn na internetovou 

stránku a lze ho na ní kdykoliv zpětně zhlédnout. Dříve si divák musel pořad nahrát 

pomocí videorekordéru na kazetu a opakované sledování bylo možné pouze s pomocí 

tohoto nosiče a přehrávače. Nový model time shiftu, kdy je obsah zpřístupněn online, 

umožňuje vracení se k programu, aniž by jej uživatel musel nahrát na vlastní zařízení.
24

 

                Obsah televizního vysílání se dnes již neváže pouze na televizní přijímač 

v obývacím pokoji, ale přesouvá se na obrazovky počítačů, laptopů a displaye tabletů a 

chytrých mobilních telefonů. Divák tak již není vázán na fixní televizní program a může 

vysílání sledovat na jakémkoliv zařízení, se kterým se lze připojit na internet. Tento 

posun bývá označován pojmem place shift, který vyjadřuje, že divák si kromě času 

sledování pořadu může libovolně zvolit i místo, kde ho bude sledovat. Z tradičního 

sledování televize doma se tak může přesunout na sedačku v MHD nebo ke stolku 

v kavárně, kde se lze připojit na wifi zdarma. 

Postupně se proměňuje tradiční model komunikace, kdy odběratel pouze 

poslouchá a sleduje naservírovaný obsah, aniž by mohl nějak reagovat. Jde o tzv. push 

model, v jehož rámci dané médium vybírá a distribuuje informace, které jsou podle 

redakce pro publikum důležité.  

Na druhé straně stojí tzv. pull model, kdy si uživatel sám vybírá a volí, co ho 

zajímá, a sdělovací prostředek pak tok informací upravuje konkrétně člověku na míru. 

 Tím, jak se publikum sžívá s novými médii, která mu poskytují dostatečnou míru 

svobody výběru, očekává podobnou volnost i u sledování televize. Jedna část diváků 

samozřejmě i nadále využívá klasickou lineární televizi, druhá ovšem upřednostňuje 

služby na vyžádání. 
25

  

  Jakubowicz uvádí, že audiovizuální média veřejné služby by měla v souvislosti 

s možnostmi, jaké přináší konvergence, svému publiku nabízet čtyři typy obsahu. 

 Jsou to tradiční lineární programy, které mohou být obohaceny interaktivními 

prvky a jejichž příjem je umožněn všem, dále specializované lineární programy pro 

menší skupinu příjemců, samostatná nebo doplňující programová nabídka na internetu a 

jiných platformách, a nakonec plně interaktivní, personalizovaná nebo 

individualizovaná nabídka.
26

 

                                                 
24

 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín, 2013, 86 
25

 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín, 2013, s. 143. 
26

JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín, 2013, s. 167 
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 Z toho vyplývá, že kromě služeb, které veřejnoprávní média poskytují 

prostřednictvím lineárního vysílání, by měla svou nabídku rozšířit i o ostatní dostupné 

platformy, které jejich publikum používá. 

 Například britská stanice BBC má tento prvek přímo zakotven ve své chartě 

takto: „Při propagaci dalších účelů, pomáhá dodat veřejnosti přínosy vznikajících 

komunikačních technologií a služeb, a navíc na sebe bere vedoucí roli v přechodu na 

digitální televizní vysílání.“
27

 

ČT v rámci plnění veřejné služby ve svém statutu uvádí: „ČT v souladu 

s technologickým vývojem aplikuje další rozvoj ve všech oblastech televizních 

technologií, vyvíjí činnost v uplatnění nových vysílacích technologií včetně výroby 

a šíření multimediálního obsahu a dalších doplňkových služeb…“ a „…poskytuje 

veřejnosti informace a obsah vysílání prostřednictvím internetových stránek a aplikací 

ČT.“ 
28

 

1.3.5. Změny v chování uživatelů  

 Výzkum společnosti QuickPlay Media z roku 2012 ukazuje, že roste zájem o 

příjem audiovizuálního obsahu na nových platformách. Kromě chytrých telefonů se 

zvýšila i obliba tabletů. Oproti předchozímu roku, kdy 48 % respondentů uvedlo, že 

mají o mobilní video zájem, toto číslo vzrostlo téměř o 10 %. Více než tři čtvrtiny 

respondentů také uvedly, že používají ke sledování televize svůj tablet nebo smartphone 

mnohem častěji než v roce 2011.
29

 

Společnost Millward Brown, která se specializuje na média a komunikaci, 

uskutečňuje řadu výzkumů chování spotřebitelů. Mezi nimi je i srovnávací studie 

AdReaction, která mapuje, jaké obrazovky lidé nejvíce používají a kolik času u nich 

denně stráví. 

Kromě toho odborníci společnosti zkoumali také jev, který se nazývá 

multiscreening – tedy sledování více obrazovek najednou.  Podle toho, za jakým účelem 

tak divák činí, vyčlenili tři typy. První z nich je meshing, kdy divák sleduje pořad na 

                                                 
27

BBC Charter and Agreement, BBC [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné 

z: http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-editorial-values-charter/ 
27

 Statut ČT, ČT, 2012 [online]. [cit. 2014-07-10], dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/statut-ct/#s2 
28

U.S. Survey Finds TV Everywhere Hitting Mainstream, with 57% of Respondents Interested in 

Multiscreen Viewing,Quickplay media [online]. [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

http://www.quickplay.com/news/press-releases/u-s-survey-finds-tv-everywhere-hitting-mainstream-with-

57-of-respondents-interested-in-multiscreen-viewing/ 
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televizní obrazovce a u toho na jiném zařízení sleduje obsah, který se k výše 

zmíněnému nějak vztahuje. Další ze způsobů je stacking, kdy uživatel sleduje dva 

obsahy, které spolu nijak nesouvisí. Poslední pojem shifting označuje návazné použití 

různých obrazovek k souvisejícím účelům. (Zde lze uvést příklad, kdy divák začne 

sledovat video na kanálu Youtube prostřednictvím počítače a později se na něj dodívá 

na smartphonu.) 

Výzkum v České republice ukázal, že lidé průměrně stráví u různých obrazovek 

denně sedm hodin. Nejvíce času, téměř dvě hodiny, věnují prohlížení internetu 

prostřednictvím telefonu, zatímco u tabletu jde o něco málo přes hodinu. Téměř 

polovinu času u obrazovek zahrnuje multiscreening.  

 Používání chytrých telefonů a jiných zařízení zohledňuje ČT vývojem aplikací 

pro různé platformy. Ty ovšem v blízké době nahradí responzivní web, který by měl 

fungovat správně bez ohledu na platformu.  

 Také je třeba zmínit vznik tzv. participativní žurnalistiky. Publikum se 

proměňuje z pasivních konzumentů na spolutvůrce obsahu, kdy zavedené médium svým 

uživatelům poskytne prostor ke zveřejnění vlastních původních příspěvků, které ale 

editují profesionální novináři.
30

 V ČT takto vznikl projekt Digináves, kterému se věnuje 

jedna z následujících podkapitol. 

 

 

 

2. Praktická část 

 

Česká televize má dlouholetou tradici, její počátky sahají až do roku 1953. Původně 

poskytovala jen televizní služby, s rozvojem technologií ovšem rozšířila pole své 

působnosti. Pod jménem ČT už tedy nefunguje jen televizní kanál, ale také rozsáhlé 

internetové stránky. 

 

 

 

                                                 
30

JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín, 2013, s. 188 
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2.1 Vývoj webu České televize 

2.1.1. Počátky webu 

Internetová stránka ČT vznikla 1. 10. 1996. Původně šlo jen o statickou 

stránku
31
, která poskytovala základní informace o tom, kdo je zřizovatelem ČT a jaké 

má úkoly ze zákona.  

V té době neexistovalo samostatné internetové oddělení, stránku zajišťovali IT 

specialisté a obsahově ji plnil redaktor Vít Šnábl. Jak je uvedeno v ročence z roku 

1997
32

, smyslem jejího vytvoření bylo rozšíření celkové programové a informační 

nabídky ČT. Prvotní význam nebyl příliš velký, v druhé polovině 90. let ještě nebyl 

internet běžnou součástí každodenního života. Jako nové médium teprve pronikal do 

života lidí, tedy i publika ČT. V dlouhodobé perspektivě se ovšem počítalo s jeho 

růstem.  

Od počátku měla internetová stránka České televize strukturu, která si v průběhu 

změn zachovávala své základní rysy. Uživatelům byl k dispozici v té době program 

kanálů ČT1 a ČT2, nabídka teletextu, profil stanice a aktuality, v rubrice Česká televize 

na týden také krátké textové informace k vybraným televizním pořadům, podobné těm, 

jaké jsou v tištěných televizních programech. Stránka měla i sekci v angličtině s vlastní 

strukturou. Za první rok existence se číselný údaj o uživatelských přístupech blížil 

80 000. Na základě tohoto vývoje se začalo uvažovat o tom, že by se s webem dalo 

pracovat na jiné úrovni – tedy že by neměl jen funkci podpůrnou, ale také by publiku 

nabízel něco navíc oproti televiznímu vysílání.  

V roce 1998 nová vedoucí PR oddělení Renata Elhenická došla k názoru, že web 

v tomto rozsahu již není dostačující. Ve spolupráci se Štěpánkou Sunkovou se zajímaly 

o to, jak vypadá situace ve světě. Kontaktovaly internetové oddělení BBC s dotazem na 

jeho organizační strukturu. Na základě tohoto kroku došlo v ČT ke změně – obsah 

internetové stránky začal vytvářet speciální tým. 

V domácnostech ještě připojení k internetu nebylo samozřejmostí, na druhou 

stranu Štěpánka Sunková říká, že jakmile se obsah a forma webu zdokonalily, 

návštěvnost a zájem uživatelů začaly růst. Hlavním cílem bylo na web umisťovat co 

nejvíce informací z aktuálního obsahu, včetně digitalizovaných fotografií nebo 

                                                 
31

 Viz Příloha 1.  
32

 Ročenka České televize 1997 [online]. Praha: Česká televize, 1998, s. 206. ISBN 80- 85005 -17- 4. 

Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/1997-ii.pdf 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/1997-ii.pdf
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videoukázek. Jednou z výhod počínajících vlivů konvergence bylo, že internet mohli 

využívat krajané v zahraničí k získání informací, ke kterým by jinak neměli přístup. 

Velký ohlas zaznamenal například on-line servis u příležitosti voleb do Poslanecké 

sněmovny.  

Na podzim pak internetové oddělení navázalo spolupráci se zpravodajskou 

redakcí a na web se začala umisťovat psaná verze odvysílaných zpráv. Šlo sice zatím 

jen o textové zpravodajství, ČT však byla první na české audiovizuální scéně, kdo se  o 

takový servis pokusil.
33

 Změnila se i struktura webu, byla komplexnější a přehlednější. 

Další posun zaznamenala sekce pro novináře. V roce 1998 bylo ještě běžnou praxí, že se 

materiály novinářům dodávaly v tištěné podobě nebo na disketách. Česká televize 

začala tiskové zprávy o dlouhodobých i krátkodobých programových plánech a 

fotografie k pořadům v tiskové kvalitě umisťovat na web, kde byly volně ke stažení, což 

již v zahraničí bylo běžným postupem.  

V této fázi byl web ještě v hodně raném stadiu vývoje, nicméně dosah nového 

média narůstal, ČT jako veřejnoprávní médium brala za svou povinnost jej využívat a 

poskytovat svému publiku nové služby jeho prostřednictvím. Jak jsem již zmínila 

v případě volebního speciálu, internet prodloužil dosah televize i za hranice České 

republiky.  

Jedním z motivů byl právě fakt, že jinde ve světě již média veřejné služby 

rozšiřovala své působení v souladu s tím, jak se vyvíjely technologie a postupně se 

začleňovaly do společnosti. „Právě veřejnoprávní televize je povinná rozšiřovat své 

služby divákovi v souladu s rozvojem technologií dostupných společnosti České 

republiky, jakou se internet v posledních letech a měsících rozhodně stal.“
34

 

Modernizace internetových stránek byla ovlivněna především rozvojem 

dostupných technologií. Již od začátku se tým, který web vyvíjel, snažil postupovat tak, 

aby nové služby nabízel ještě předtím, než po nich vznikne poptávka. Inspirací byly 

zahraniční trendy, konkrétně stránky britské televizní stanice BBC.  

Právě od jejího internetového oddělení v roce 1998 Štěpánka Sunková zjišťovala, jak by 

mohla vypadat organizační struktura. „Emailem mi přišla odpověď, že by mi moc rádi 

vyhověli a poslali organizační strukturu, ale nevědí přesně, co potřebuju. Zaměstnávali 

                                                                                                                                               
 
33

 Na základě osobního rozhovoru se Štěpánkou Sunkovou ze dne 9. dubna 2014. 
34

 Ročenka České televize 1998 [online]. Praha: Česká televize, 1999, s. 71. ISBN 80-85005-20-4 

Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/ct_roc_c.pdf 

 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/ct_roc_c.pdf
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tehdy 350 lidí a 200 externistů jen v internetovém oddělení.“
35

 Oproti tomu web ČT v té 

době měla na starosti pouze Štěpánka Sunková, která vytvářela obsah, a IT specialista, 

který zajišťoval programátorskou stránku webu. Na místní poměry byl ovšem web ČT 

již od začátku v předstihu graficky, web design tehdy ještě nebyl příliš estetický.  

V dalších letech užívání internetu v české společnosti narůstalo, stávalo se 

běžnou součástí našich životů, ČT se tomuto trendu snažila přizpůsobovat své služby. 

Například od jara roku 1999 se zpravodajská sekce aktualizovala dvakrát denně sedm 

dní v týdnu. Podle Štěpánky Sunkové lze tento servis považovat za raného předchůdce 

portálu ČT24. 

  „Snažili jsme se od počátku na web umisťovat co nejvíce informací z aktuálního 

obsahu, který už se týkal třeba pořadů a programů. Spojili jsme se s ředitelem 

zpravodajství Zdeňkem Šámalem a velmi brzy jsme našli způsob, jak překlápět alespoň 

textové zprávy zpravodajství. Byli jsme tehdy úplně první televize v ČR, která se o to 

pokusila.“
36

 

V roce 1999 se začal připravovat projekt internetového vysílání, zejména na 

základě ohlasů českých občanů žijících v zahraničí, kteří o obsah projevovali velký 

zájem. Výhledově se začaly chystat i různé interaktivní doplňky, kupříkladu hry. 

Navázalo se také na trend z předchozího roku, kdy se pro větší projekty a filmy dělaly 

samostatné stránky, kde si uživatelé mohli vyhledat podrobnější informace.  

V roce 2000 již byl tvůrčí tým větší, bylo v něm několik redaktorů, kteří 

připravovali obsah pro web. Pracovali sice s materiály, které jim dodávali dramaturgové 

nebo tiskové oddělení, ale texty upravovali tak, aby vyhovovaly internetovým 

požadavkům. V tomto postupu se již projevuje prvek konvergence, kdy novináři 

z různých oddělení pracují se společným materiálem.  

Do obsahu se začleňovaly další interaktivní prvky. Například online hlasování 

nebo možnost zapojit se do diskuze s ostatními uživateli. Jak říkají Petr Svatoš i 

Štěpánka Sunková, diskuze byly problematické téma. Na jednu stranu umožnily 

divákům České televize vyjádřit svůj názor k obsahu vysílání a vést o něm diskuze 

s jinými uživateli, ale na druhou stranu se v nich také mohl vyskytnout nežádoucí obsah. 

S větší mírou interaktivity sice přichází možnost podat zpětnou vazbu nebo názor 

v internetovém prostoru, který se tak dostane k více příjemcům, ale zároveň s tím 

                                                 
35

 Na základě osobního rozhovoru se Štěpánkou Sunkovou ze dne 9. dubna 2014. 
36

 Na základě osobního rozhovoru se Štěpánkou Sunkovou ze dne 9. dubna 2014. 
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přicházejí rizika nežádoucího spamu nebo nepatřičných vyjádření, která je třeba 

kontrolovat a editovat.  

Velký úspěch vždy zaznamenávaly internetové speciály, které se připravovaly 

během významných událostí. V roce 2000 se konaly letní olympijské hry v Sydney a při 

této příležitosti poskytoval internetový tým zvláštní textové zpravodajství, které 

nepřetržitě přinášelo aktuality. Jednalo se o zásadní přelom, stránka byla aktualizována 

24 hodin denně a tým tak využil neustálou aktivitu internetového média.  

Rychlost a pohotovost internetu byla využita i další rok, když došlo v USA 

k teroristickému útoku na Světové obchodní centrum 11. září 2001. Internetové 

oddělení ČT kontaktovala Češka, která na místě pracovala. Redakce tedy 

zprostředkovala uživatelům aktuální chat z místa dění. Právě možnost živých chatů 

s osobnostmi byla v té době jednou z novinek, které se setkaly s velkým ohlasem.  

Nabídkou stránek vytvořených k jednotlivým pořadům byly kromě fotografií 

také videoukázky, audiovizuální obsah se tak začal přesunovat z televizních obrazovek 

na monitory počítačů.  

V dalších letech pokračovaly trendy v ČT zejména tvorbou speciálních stránek 

k významným událostem. Jednou z nich byly například zimní olympijské hry v Salt 

Lake City, jejichž stránka zaznamenala přes 330 000 návštěv.  

V létě 2002 se na webu mohlo hlasovat o plánovaných pořadech, ale web v době 

letních měsíců sehrál významnou roli také během záplav. V průběhu srpna zasáhly 

území ČR povodně, během kterých byl v sedmi krajích vyhlášen stav nouze, a celková 

škoda činila přes 70 miliard Kč. Během katastrofálních srpnových záplav nabízely 

internetové stránky ČT nejen mimořádný aktuální servis v podobě zpravodajství a 

průběžného zveřejňování důležitých informací pro postižené a evakuované, ale také 

interaktivní databázi pro nabídky přímé pomoci. Web tedy nesloužil jen jako informační 

médium, plnil zároveň funkci aktivního komunikačního prostředku. Z těchto příkladů je 

patrné, že vlivy konvergence trvale prorůstaly do fungování ČT.  

V dalším roce web výrazně změnil grafickou podobu. V horní liště měli 

uživatelé k dispozici odkazy na programy České televize, zpravodajský portál a ostatní 

již zavedené rubriky. Stránky tak celkově dostaly lepší přehlednost. Přibyl také seznam 

A-Z odvysílaných pořadů, kde bylo možné vyhledat všechny pořady od roku 2000. 

Diváci mohli využít i službu objednávek upozornění na vysílání konkrétních pořadů 

formou SMS zpráv nebo emailu.  
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Významným mezníkem v provozu internetových stránek České televize byl rok 

2005. V tomto roce byl spuštěn zpravodajský kanál ČT24 a zároveň s ním i 

zpravodajský web.
37

 Stránka zaměřená na zpravodajství sice existovala již 

v předchozích letech v podobě textového přepisu zpráv vysílaných v televizi, ale 

s příchodem nového zpravodajského kanálu se výrazně proměnila.  

 Velkou sledovanost zaznamenal speciál vytvořený k anketě Největší Čech. Šlo o 

hlasování, kdy měli čeští občané vybrat osobnost, která měla největší význam pro 

historii a současnost České republiky. Webové stránky přinášely po celou dobu vysílání 

tohoto pořadu aktuální a podrobné informace včetně odborně zpracovaných informací o 

historii českých zemí i s mapami proměn jejich území, obohacených velkým počtem 

diskusí a chatů. Web tedy kromě základních informací přinášel velké množství 

bonusového materiálu. Kromě toho v rámci hlasování, které bylo možné 

prostřednictvím webu, SMS zpráv nebo telefonicky, přišlo 80 % hlasů právě přes 

internet. Z toho vyplývá, že diváci využívali nová média stále intenzivněji. 

 Rok 2006 přinesl další výrazné změny. Velkou návštěvnost zaznamenaly 

internetové speciály související se sportovními událostmi, konkrétně mistrovstvím světa 

v hokeji a ve fotbale. Komplexní servis nabízely také stránky k projektu Star Dance. 

V této soutěži vystupovaly známé osobnosti, které se pod vedením profesionálů učily 

tančit. Na webu byly podrobně zpracovány profily soutěžících a uživatelé měli možnost 

zapojit se do diskuzí a chatu s účastníky soutěže. Dále byl také spuštěn internetový 

obchod ČT a ve spojení s postupující digitalizací přenosu televizního signálu vznikly 

speciální stránky s informacemi o tomto procesu. Zde mohli uživatelé nalézt přehledný 

návod k postupu přechodu na digitální vysílání. Proces se díky tomuto značně 

zjednodušil.  

 Přestože většina audiovizuálního materiálu byla dostupná zdarma 

prostřednictvím iVysílání, některé pořady nebylo možné takto poskytovat, a proto za 

tímto účelem vznikla virtuální videopůjčovna.
38

 

 Při letní olympiádě v Pekingu nabídla internetová redakce další multimediální 

speciál. Uživatelé mohli na internetu sledovat přenosy na obou kanálech, které 

olympiádu vysílaly, kromě toho ale web České televize poskytoval živé přenosy dalších 

                                                 
37

 Více v podkapitole 2.2.2 
37

 Více v podkapitole 2.2.3 
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sportů, které se do televizního vysílání nezařadily. Využila se nelineárnost webu k 

rozšíření nabídky o obsah, ke kterému by se jinak divák nedostal. 

 V roce 2009 prošly internetové stránky České televize další grafickou proměnou, 

jejímž cílem bylo zvýšení přehlednosti webu a důraz na multimediální a interaktivní 

obsah. Hned na úvodní straně byly umístěny odkazy na internetové diskuze s uživateli a 

avíza chatů s osobnostmi.  

 V tomto roce vznikl jeden z nejsledovanějších internetových speciálů 

k historickému seriálu Vyprávěj, jehož součástí byla interaktivní časová osa 

s historickými momenty i údaji k seriálu.
39

  

  Rok 2010 přinesl výraznou strukturální proměnu, byla zřízena samostatná 

divize Nových médií, která měla na starost využití internetu a sociálních sítí. Pracovalo 

se již také na aplikacích a službách pro tablety, chytré telefony a hybridní televizory, 

které získávaly nové funkce v souvislosti s konvergencí přijímačů.   

  V posledních dvou letech zkoumaného období docházelo zejména k inovacím v  

poskytování internetových služeb na mobilních zařízeních. Vzhledem ke stoupajícímu 

využívání chytrých telefonů a tabletů v české společnosti se vyvíjely samostatné 

aplikace pro jednotlivé služby, jako iVysílání nebo zpravodajský web ČT24. Česká 

televize se v tomto období snaží co nejlépe přizpůsobit svému publiku, které aktivně 

využívá všech služeb umožněných novými technologiemi.  

 V současnosti jsou hlavní náplní činnosti divize nových médií vývoj 

responzivních webů, které se automaticky přizpůsobují zařízením, na kterých jsou 

zobrazovány. 

 

2.2. Prezentační weby a další služby České televize na internetu 

 V následující kapitole si představíme služby, které poskytuje ČT na internetu a 

prezentační weby jednotlivých kanálů. Samostatnou kapitolu budeme věnovat stránce 

ČT24, která je prezentována jako plnohodnotný zpravodajský portál.  

 

2.2.1. Prezentační weby jednotlivých kanálů 

První dva programy České televize ČT1 a ČT2 měly své místo na internetové 

stránce již od jejího vzniku. Náplní těchto rubrik byly programové přehledy obou 
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okruhů, které se automaticky generovaly z databáze, podle které probíhalo televizní 

vysílání. Od roku 1998 byl program vždy uveřejňován na následujících deset dní, 

postupně přibyly i základní informace o pořadech, jejich tvůrcích a protagonistech. 

V průběhu let se design prezentačních webů obou kanálů přizpůsoboval proměnám 

grafiky ČT a obsahově se rozšiřovaly.  

V současné době je na domovské stránce ČT1 v horní části pohyblivý panel, na 

němž se střídají odkazy k vybraným snímkům, které se v následujících dnech budou 

vysílat. V jeho spodní části jsou odkazy na jednotlivé sekce webu ČT1, tedy živé 

vysílání, přehledy filmů a seriálů, nejoblíbenější videa, publicistickou, lifestylovou a 

zábavní část. Pod ním jsou umístěné odkazy na pořady dnešního dne, výběr 

nejsledovanějších pořadů, odkaz na sekci iVysílání a rozcestníky k internetovým 

speciálům vybraných pořadů kanálu ČT1. Spodní část stránky tvoří nejnovější 

příspěvky ze sekcí Novinky a Připravujeme, kde se prezentují chystané filmy a pořady. 

Homepage ČT2 je koncipovaná podobně, její sekce tvoří živé vysílání, 

nejoblíbenější videa, přehledy filmů, seriálů a dokumentů.  

V roce 2006 vznikl sportovní kanál ČT4 sport. Samostatný web zpočátku neměl, 

internetové speciály ke sportovním událostem se umisťovaly na zpravodajský portál 

ČT24. Redakce webu specializovaného na sport se začala formovat v roce 2010 a 

v srpnu dalšího roku se portál spustil s nabídkou přímých přenosů ze sportovních utkání 

a akcí, výběrem zajímavých videí a kuriozit a aktuálními výsledky. V současné době je 

web rozčleněn do rubrik podle jednotlivých typů sportů, kam denně přibývají články a 

videa o aktuálním dění. V horní části jsou odkazy na živé vysílání, přehled pořadů, 

tabulky k jednotlivým sportovním soutěžím a exkluzivní materiály.  

V roce 2013 byl spuštěn dětský kanál ČT:D a s ním i jeho prezentační web, který 

nahradil internetové stránky pro děti, které fungovaly od roku 2011. Dětský web 

využívá tolik interaktivity, kolik mu internetové prostředí dovoluje. Kromě videoukázek 

je tu k dispozici i mnoho her spouštěných ve flashi přímo v internetovém prohlížeči, 

které si uživatel nemusí stahovat do svého zařízení. Tyto stránky rozvíjejí obsah 

televizního vysílání určený dětem, mají také částečně edukativní funkci. Právě zde se 

ukazuje, že obsah, který má třeba v televizním vysílání jen malý prostor, lze v prostředí 

internetu rozvinout a poskytnout tak uživateli nějakou nadstavbu. Štěpánka Sunková 

uvádí jako příklad stránku Udatné dějiny národa českého. V televizi má podobu 
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dvouminutového okénka, zatímco na webu na základě tohoto pořadu vznikl vzdělávací 

portál. Televize a internet mají jako média hodně rozdílný potenciál. To, co funguje v 

televizi jako miniatura, může mít na webu větší prostor a přispět tak k obohacení a 

rozšíření daného tématu. Web je rozdělen na sekci her, videí, v nabídce je také program 

a přehled pořadů a sekce Pískoviště, ve které je galerie obrázků.  

 Ve stejném roce byl spuštěn i kanál ČT Art zaměřený na kulturu a jeho 

prezentační web. Je strukturován podobně jako weby ČT1 a ČT2, přehlednost 

usnadňuje rozdělení sekcí na literaturu a výtvarné umění, hudbu a scénické umění a 

kulturní zpravodajství.   

 

2.2.2. Zpravodajský portál 

 Sekce věnovaná zpravodajství existovala na webu ČT poměrně dlouho, se 

vznikem zpravodajského kanálu ČT24 ovšem prošla výraznými změnami a především 

převzala agendu nového programu. Vedoucím oddělení se stal Ladislav Doležal, 

přípravy probíhaly za podpory internetového oddělení. ČT24 byla zároveň první zcela 

digitální stanice ČT. „V roce 2005 měl pozemní digitální signál minimální pokrytí a 

satelitní signál ještě nebyl tak populární jako v současné době. Jednou z důležitých rolí 

webového portálu bylo nový kanál dostat mezi lidi.“
40

 Dominantní úlohu na domovské 

stránce portálu měl živý stream, na kterém neustále běželo video s aktuálním obsahem 

vysílání.  

 Hlavní náplní webu bylo od začátku především zpravodajství. V počátcích 

neměl web vlastní redakční systém, ale zajišťovala mu ho firma Neris, dceřiná 

společnost ČTK. Redakce měla k dispozici kompletní zpravodajský servis, který 

částečně využívala, ale vždy vyvíjela snahu produkovat vlastní obsah.  

 Redakce se rozrůstala v závislosti na rozpočtu. Nejdříve měla především externí 

spolupracovníky, v roce 2007 již mohla nabídnout pět pevných pracovních míst a 

v současnosti čítá okolo dvaceti zaměstnanců.  

 Portál úzce spolupracuje s televizní zpravodajskou redakcí, tuto praxi velmi 

zjednodušil vývoj digitální sítě, která propojuje všechny redakce. Díky tomu je veškerý 

materiál snadno a rychle dostupný ke zpracování a umístění na webu. Sekce 

internetového portálu má k dispozici všechna videa, texty i obrazový materiál televizní 

zpravodajské redakce.  
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 Ve zpravodajství se vše vyvíjí rychle a nezřídka je třeba obsah upravovat, 

zkracovat a měnit na základě aktuálního vývoje událostí a bezprostředních změn. 

Výhodou internetu, kterou zpravodajský portál ČT24 intenzivně využívá, je, že je na 

něm místo i pro informace, které se do televizního zpravodajství nevejdou, nebo se 

v něm prezentují jen stručně. Na zpravodajský web se tak dostanou videa v nezkrácené 

formě, materiály, které se v televizi nestihly odvysílat nebo už nejsou dostatečně 

aktuální. 

 Zásadní změny pro zpravodajský portál přišly na přelomu let 2007 a 2008. V té 

době vyvinulo internetové oddělení vlastní redakční systém a zpravodajská redakce se 

tak oprostila od závislosti na společnosti Neris, potažmo ČTK. S tím přišel i nový 

design stránek a jejich zdokonalená verze se spustila v den prezidentských voleb, 8. 

února 2008. V tomto roce se zlepšila kvalita online vysílání, které fungovalo od 

počátku. Spustil se také informační servis v podobě textových zpráv z oblasti 

zpravodajství, které si mohli registrovaní uživatelé objednat.  

Od roku 2009 se portál začal připravovat na využívání sociálních sítí, jejichž 

popularita v ČR průběžně rostla. Využití internetu se osvědčilo také jako alternativní 

možnost zprostředkování obsahu, který nebylo možné v plné délce zařadit do lineárního 

vysílání. „Zpravodajský portál začal využívat také rozšířené možnosti internetového 

vysílání. Internet nyní umožňuje lépe využít výrobních kapacit České televize v reálném 

čase a aktuálně rozšířit programovou nabídku v případech, kdy přímý přenos některých 

událostí snímaných zpravodajstvím České televize nemůže z programových důvodů 

pokračovat na televizním programu ČT24.“
41

   

V roce 2010 se portál ČT24 přesunul organizačně ze zpravodajství pod nově 

vzniklou divizi Nových médií. S ní přišel vývoj mobilní aplikace ČT24. Portál začal 

aktivně využívat sociální sítě. „Sociální sítě mají obrovský multiplikační efekt. V 

momentě, kdy se třeba méně důležitá zpráva sdílí na Facebook, se její sledovanost 

dynamicky zvýší. Pavlína Kvapilová se tomu hodně věnovala, osobně komunikovala s 

uživateli na sítích.“
42

 

 Na podnět vedoucího zpravodajského portálu došlo ke zrušení diskuzí u 

zpravodajských příspěvků, s jejichž negativním, někdy i vulgárním obsahem se oddělení 

již delší dobu potýkalo. Redakce je totiž zodpovědná za veškerý obsah webu včetně 

                                                                                                                                               
40

 Na základě osobního rozhovoru s Ladislavem Doležalem ze dne 3. července 2014. 
41

 Na základě osobního rozhovoru s Petrem Svatošem ze dne 9. dubna 2014.  
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náplně diskuzí. Tento zásah se setkal s nesouhlasem jedinců, kteří sociální sítě 

nevyužívají, i ti si ovšem nakonec našli způsob, jak si postěžovat: „U příspěvků je stále 

možnost upozornit na chybu a zde se najdou dva druhy uživatelů. Jedni opravdu 

upozorní na chybu, druzí si ovšem stěžují na obsah. Na to už ani neodpovídáme, je 

ovšem zajímavé, jak si ti, kteří si nemají kde stěžovat, našli tento způsob.“
43

  

 Současně se v souvislosti s portálem ČT24 pracuje v rámci nového layoutu na 

vývoji responzivní mobilní aplikace. Hlavní cíl zpravodajského webu z dlouhodobého 

hlediska je stále stejný – přinášet včasné a přesné informace a zprostředkovat 

uživatelům co nejvíce materiálu, který se nevešel do televizního vysílání.  

 

2.2.3. iVysílání 

Sekce iVysílání tvoří rozsáhlý archiv pořadů ČT od roku 2005, který se neustále 

rozrůstá. Zpočátku se videa na web umisťovala s několikahodinovým odstupem od 

premiéry na obrazovce, se zdokonalováním systému se tato doba zkracovala a 

v současné době lze pořady sledovat přímo v této sekci živě.  

Na konci roku 2008 se sekce spustila v nové, dokonalejší podobě a nabízela 

pořady v obrazové a zvukové kvalitě odpovídající televiznímu vysílání. V archivu se 

mohl divák libovolně vracet k tomu, co nestihl zhlédnout v televizi, nebo se k obsahu 

vracet. Toto přineslo možnost upravit si televizní program podle sebe a je to dobrý 

příklad využití webu jakožto nelineárního média. „Samozřejmě, že když mají diváci čas, 

pustí si pořad raději v televizi. Stále je to pohodlnější a divák má k dispozici větší 

obrazovku. Internet takto přivádí nové uživatele ke své platformě a rozšiřuje publikum 

ČT. Televize a internet jsou dvě různé věci, které se v tomto ohledu dobře doplňují.“
44

    

Následující rok byl odkaz na sekci iVysílání umístěn přímo na domovskou 

stránku, čímž usnadnil uživatelům přístup k nahraným videím. Větší změnu 

zaznamenala sekce v roce 2011, kdy se její struktura vylepšila do přehlednější podoby a 

přibyla možnost personalizace. Po registraci získá uživatel přístup k funkcím služby 

Moje iVysílání, která přináší různé výhody. Umožňuje například vytváření playlistů 

s oblíbenými pořady a jejich zasílání přátelům. Ke svému osobnímu nastavení má 

                                                                                                                                               
42

 Na základě osobního rozhovoru s Ladislavem Doležalem ze dne 3. července 2014. 
43

 Na základě osobního rozhovoru s Ladislavem Doležalem ze dne 3. července 2014. 
43

 Na základě osobního rozhovoru se Štěpánkou Sunkovou ze dne 9. dubna 2014. 
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uživatel přístup z jakéhokoliv počítače, může si nastavit připomenutí na vysílání 

v televizi a upozornění prostřednictvím emailu na komentáře v diskuzích, kterých se 

účastnil. V současné době již není uživatel vázán jen na obrazovku počítače, iVysílání 

má vlastní aplikaci pro mobilní zařízení a díky podpoře standardu HbbTV je možné 

pořady z archivu sledovat i na vybraných televizorech.  

 

2.2.4. Virtuální videopůjčovna 

V polovině prosince 2007 spustila ČT na svém webu virtuální Videopůjčovnu. 

Tato služba umožňovala prostřednictvím počítačového programu stahovat videa 

v televizní kvalitě a po dobu tří dnů je přehrávat. Cena za vypůjčení se pohybovala od 9 

do 39 Kč, platby probíhaly prostřednictvím virtuálních uživatelských účtů, na které si 

zákazníci mohli několika cestami dobít kredit, například prostřednictvím SMS nebo on-

line platby kreditní kartou.  

 V březnu dalšího roku začala ČT ve Videopůjčovně nabízet exkluzivní 

předpremiéru dílů druhé řady seriálu Dobrá čtvrť. Zájemci mohli za příslušný obnos 

nové epizody zhlédnout týden předtím, než se dostaly na televizní obrazovku. Na 

podzim téhož roku vznikla tato možnost i v případě nové řady seriálu Nemocnice na 

kraji města. 

Za první rok existence virtuální Videopůjčovny vzniklo 101 740 uživatelských 

účtů a nabídka videí čítala 1 157 položek. Výběr se stále rozšiřoval, v nabídce byly 

filmy i seriály rozličných žánrů pro různé věkové skupiny.
45

 

Provoz virtuální této služby byl ukončen 17. prosince 2009. Důvodem bylo 

spuštění nové verze služby iVysílání, kde mohla ČT většinu svých pořadů začít 

poskytovat zdarma.  

 

 

 

 

                                                 
45

 JANDA, Štěpán, Videopůjčovna ČT už registruje více než sto tisíc uživatelů, Praha: Česká televize, 

2008. [online]. [cit. 2014-07-16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-

zpravy/?id=3574&strana-2=88&category=2 
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2.2.5. Digináves – divácké vysílání 

 V rámci působení na internetu a využívání nových médií vznikl v ČT projekt 

participativní žurnalistiky Digináves. Přestože se naplno spustil až v roce 2007, na 

přípravách se pracovalo již od jara 2006, vedoucím a editorem projektu byl po celou 

dobu Pavel Beneš. 

 Ústřední myšlenkou bylo vytvořit doplněk k regionálnímu zpravodajství, v rámci 

kterého by diváci ČT z různých oblastí České republiky produkovali televizní reportáže. 

V počátcích mělo náplň zajišťovat deset hlavních přispěvatelů, které přípravný tým 

vybral na základě doporučení. Snahou bylo najít skupiny, které již měly s televizní prací 

zkušenosti, měly by na to čas a produkce materiálu by je bavila. Vesměs šlo o zájmové 

spolky nebo školní instituce, kde fungovala školní televize. V ideálním případě měli tito 

přispěvatelé projekt nastartovat a navázali by na ně další zájemci.  

 Při výběru nešlo tolik o proporcionální zastoupení českých krajů, snahou spíše 

bylo najít zástupce různých typů obcí, aby tak vznikaly tematicky pestré příspěvky. Na 

tomto místě je důležité zdůraznit, že ČT projekt neprezentovala širšímu publiku 

prostřednictvím svých internetových stránek nebo televizního vysílání, ale vyhledávala 

konkrétní přispěvatele. Po úvodním setkání v Praze dostal každý tým zapůjčené 

vybavení, které obsahovalo malou kameru, externí mikrofon a osobní počítač se 

střihovým programem. Na každém stanovišti poté proběhlo pokusné natáčení a školení, 

které zjišťoval PhDr. Martin Lokšík. Vzhledem k tomu, že přispěvatelé již měli 

s natáčením zkušenosti, šlo spíš o to, aby se seznámili s novou technikou.  

 Během podzimu přispěvatelé začali natáčet příspěvky, které se umístily na 

stránku Diginávsi po jejím spuštění v lednu 2007.
46

 Výběr témat byl v zásadě volný, 

zájemci měli možnost témata předem konzultovat, ale toho příliš nevyužívali. Oproti 

tomu fungovala intenzivně zpětná vazba k zaslaným reportážím. Vedoucí projektu všem 

skupinám zprostředkovával připomínky, návrhy na úpravu materiálu a různé postřehy, 

ze kterých se přispěvatelé mohli poučit.  

Kromě umisťování videí na internet Pavel Beneš každý měsíc vybíral 

nejkvalitnější reportáže, z nichž sestavoval pětadvacetiminutovou relaci, která se 

vysílala každou poslední neděli v měsíci na ČT24 v dopoledních hodinách. Snahou bylo 

vybrat vždy nejlepší a nejzajímavější reportáže, ale zároveň dát prostor co nejvíce 
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 Viz příloha č. 6, obsahuje také mapu, kde jsou vyznačena původní stanoviště 
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přispěvatelům, protože umístění do relace mělo sloužit také jako motivace k lepšímu 

výkonu.  

V případě výběru pro relaci přispěvatelé zaslali reportáž v televizní kvalitě, pro 

potřeby internetu dostačovaly reportáže v nižším rozlišení. Ve snaze rubriku editovat 

nikdy nevznikl systém, ve kterém by registrovaní uživatelé sami příspěvky umisťovali 

na web, to si vždy zajišťovala ČT. Zájemci příspěvky dodávali prostřednictvím 

internetových úložišť.    

 V ideálním případě měl každý tým vyprodukovat za týden jednu reportáž. 

Některé skupiny byly aktivní více, jiné méně, podle Pavla Beneše průměrně přišlo 

každý měsíc okolo čtyřiceti videí. V době, kdy byla na projekt Digináves vyčleněna část 

rozpočtu, dostávali přispěvatelé symbolický honorář. Když tvůrčí tým zaslal v jednom 

měsíci čtyři příspěvky, obdržel 2000 Kč.  

 Odstartování projektu vzbudilo zájem u širšího publika a brzy se objevili další 

skupiny a jedinci, kteří se chtěli do produkce zapojit. Mnozí z nich si ovšem televizní 

práci jen vyzkoušeli a počáteční nadšení je přešlo. „Po spuštění projektu se ze zájemců 

zhruba jen pět až deset procent přetransformovalo v pravidelné přispěvatele. Spoustu 

lidí odradilo množství času, které je do televizní práce třeba investovat.“
47

 

 Část zájemců také viděla v projektu možnost výdělku, nebo měla představu, že 

rychle přejde do profesionální sféry. Projekt Digináves byl ovšem od začátku 

koncipován jako dobrovolný a vyžadoval především nadšení a nasazení pro věc. Kromě 

symbolického honoráře, který zpočátku existoval, zde možnost výdělku nebyla, mohl 

ovšem sloužit jako dobrá zkušenost pro mladé lidi, kteří uvažovali o žurnalistice jako 

své budoucí profesi. Nároky na technické provedení sice byly nižší než v televizní 

produkci, podstatnější byl obsah. Každý příspěvek měl zahrnovat základní zpravodajské 

sdělení, důraz se kladl také na vyváženost a objektivitu, jakýkoliv komerční podtext 

nebo politická propagace byly nepřípustné.  

 Na televizních obrazovkách se relace sestavená z amatérských příspěvků 

vysílala od ledna 2007 do prosince 2008. Prvotní záměr odstartovat větší projekt 

participativní žurnalistiky úplně nevyšel, je ovšem složité najít příčinu. Z původních 

deseti stanovišť některá přetrvala, složení týmů se obměňovalo, vybavení, které měly 

k dispozici, rychle zastaralo. Zároveň se objevovali noví zájemci, kteří se chtěli zapojit, 

ale podle Ladislava Doležala kvalita i kvantita reportáží upadala. Projekt celkově neměl 
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 Na základě osobního rozhovoru s Pavlem Benešem ze dne 10. července 2014. 
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ze strany ČT velkou podporu, po stažení televizní z obrazovek relace přišel i o finance 

z rozpočtu, nějakou dobu se uvažovalo o jeho úplném zrušení.  

 Ukázalo se, že zájemci sice mohou nabídnout zajímavá témata, ale zpracovat 

sdělení do audiovizuální podoby je pro ně příliš náročné. Vznikla tedy možnost zasílat i 

texty a fotografie. Samostatná internetová stránka Diginávsi zanikla, ale navázala na ní 

sekce Vaše zprávy na zpravodajském portálu ČT24. V ní je možné uveřejňovat videa, 

texty i fotografie. Zde tedy mají možnost uveřejnit své materiály jak původní 

přispěvatelé projektu Digináves, tak noví zájemci. Obsah není členěn podle formy, 

pouze chronologicky od nejnovějších příspěvků. Díky širší přispěvatelské základně se 

obsah často obměňuje, což se u Diginávsi vždy nedařilo.  

 Platforma pro participativní žurnalistiku tedy v rámci webu ČT stále funguje, a 

díky tomu, že se otevřela širší veřejnosti a umožnila i větší možnosti co do formy 

příspěvků, přibývá na ní obsah takřka denně. Náplní jsou převážně reportáže z různých 

kulturních akcí, slavností, kulturních a sportovních akcí z menších obcí, pro které 

v regionálním zpravodajství ČT není tolik prostoru.  

 Budoucnost participativní žurnalistiky v rámci ČT je ovšem nejistá. 

V souvislosti s přípravou nového layoutu, který by se měl zprovoznit v září nebo 

v lednu, je možné, že v nové podobě zpravodajského portálu již pro rubriku Vaše 

zprávy nebude prostor. Nelze tedy vyloučit úplný zánik, podle Pavla Beneše by ale 

mohla dobře fungovat jako součást regionálního zpravodajství na webu. Kromě toho 

část přispěvatelů projektu Digináves tvoří žáci základních a středních škol, jejich 

reportáže často zařazuje redakce ČT:D do relace Zprávičky. Zde by tedy spolupráce 

mohla pokračovat i nadále.  
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Závěr 

Digitalizace jako způsob zpracování informací a jejich přenosu vnesla výrazné 

změny do všech oblastí lidské činnosti včetně žurnalistiky. V tomto odvětví značně 

usnadnila produkci obsahů a jejich distribuci. Se zdokonalením internetu a jeho 

stoupajícím využíváním došlo také ke zrodu nových médií, která se oproti tradičním 

odlišují zejména mírou interaktivity, kterou nabízejí uživatelům. V důsledku těchto 

proměn začal koncem druhé poloviny 20. století probíhat proces sbližování médií 

nazývaný konvergence. Ta se promítá v oblasti médií do mnoha rovin. Jde o změny 

technologické, které umožňují obsah jak vyrábět, tak přijímat přístroji, které dříve 

sloužily k jiným účelům. S tím jsou spojené změny v žurnalistické praxi, které vyvíjejí 

větší nároky na novináře. Konvergentní žurnalistika vyžaduje znalosti a dovednosti 

z textové, obrazové, zvukové i filmové tvorby. 

 Česká televize začala působit na webu v roce 1996. Na začátku měla pouze 

statickou stránku, která poskytovala základní údaje o České televizi a službách, které 

poskytuje. Od té doby prošel web mnoha změnami souvisejícími s technologickou a 

žurnalistickou konvergencí. Změnila se mnohokrát jeho podoba, náplň a především 

funkce.  Zatímco na počátku šlo jen o doplněk, na konci 90. let a plně již po roce 2000 

se internet stal jednou z výrazných služeb, které Česká televize poskytuje. To je 

důsledek jak konvergence, která se dotýká žurnalistiky v oblasti technologie a 

novinářské praxe, tak stoupajícího zájmu publika o nové služby a aktivního využívání 

internetu, všech technologických novinek a zařízení. Zájem o interaktivní prvky stále 

roste a nároky uživatelů se proměňují. Televizní publikum již není pasivní masa diváků, 

ale je rozděleno na menší skupiny, které mají rozdílné nároky a potřeby. Díky vývoji 

technologií a proměnám, které souvisí s konvergencí, je možné na tyto změny 

adekvátně reagovat. 

 Poskytování služeb na internetu rozšiřuje celkové publikum České televize, 

může tedy prostřednictvím webu přilákat diváky i k samotné televizní obrazovce. 

Přestože se zatím sledovanost pořadů na webu nezapočítává do celkové sledovanosti, 

výhledově je to v plánu. Lze každopádně říct, že posun fungování webu v souvislosti 

s televizním vysíláním je velmi dobrou reakcí na proces konvergence, tradiční a nové 

médium se navzájem doplňují a rozvíjejí.  

 V rámci služby na vyžádání vzniká od roku 2005 rozsáhlá databáze původních 

pořadů České televize v sekci iVysílání. V letech 2007 až 2009 fungovala na webu 
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Virtuální videopůjčovna, kde byla možnost za poplatek stahovat dočasně videa, která 

Česká televize zatím nemohla poskytovat zdarma. To se pak změnilo a v současné době 

je již v sekci iVysílání většina videí přístupná je zcela bezplatně.  

 Poměrně unikátní postavení v rámci českého mediálního trhu zaujímá projekt 

participativní žurnalistiky Digináves. Vznikl v roce 2007 jako platforma pro reportáže 

diváků České televize. Přestože se ho nepovedlo rozšířit do původně plánované podoby, 

navázala na něj rubrika Vaše zprávy, kde je možné kromě audiovizuálního materiálu 

přispívat i texty a fotografiemi.  

 Od roku 2010 začala Česká televize využívat sociální sítě, podporovat standard 

HbbTV a vyvíjet mobilní aplikace. Ty už se dnes neaktualizují, momentálně se chystá 

web v novém layoutu, který bude plně responzivní a bude tedy fungovat bez ohledu na 

platformu, což redakci ušetří spoustu práce.  

 Proces konvergence není u konce, lze tedy předpokládat, že přijdou další změny, 

které více sblíží práci televizní a internetové redakce a přinesou uživatelům nové 

možnosti. 

  

 

Summary 

Digitization as a way of processing information and distributing them has 

brought significant changes to all areas of human work including journalism. In this 

area, it helped simplifying production of content and its distribution. The improvement 

of internet and an increase in its use gave life to new media, which significantly differ 

from the traditional ones especially with the amount of interactivity they offer to their 

users. Following these changes, the process of convergence started at the end of the 

second half of the 20
th

 century. Media convergence affects various areas. Its 

technological changes enable to reproduce and receive content with devices which 

originally served a completely different purpose. This connects to the changes in 

journalistic practice, which have higher demands on journalists. Convergence 

journalism requires knowledge and skill in written, visual, audio and film production.   

Czech TV started its internet production in 1996. At the beginning, it had only a 

static website which provided basic information about the Czech TV as a company and 

the services it was providing. Since then, the web went through numerous changes 

which are a result of technological and journalistic convergence. Its visual side changed 
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many times, as well as its content and function. While at first the website was just a 

supplement, at the end of 90’s and fully after year 2000 the internet became one of 

significant services which the Ceska televize provides. This is a result of convergence, 

which influences journalism in technological and reporting practices and the increasing 

interest of audiences in active use of the internet and all technological innovations and 

devices. The interest in interactivity keeps rising and the demands of the users are 

changing. The TV audience is no longer a mass of passive viewers, but it is fragmented 

into smaller groups, which have different demands and needs. Thanks to the 

development in technology and changes, which are a result of convergence, it is 

possible to adequately react to these changes. 

Providing internet services widens the audience of Ceska televize, therefore it 

can lure viewers even to the TV screen itself. Even though the visits on the website 

don’t count into the ratings yet, i tis planned in the time horizon. However, a statement 

can be made that the shift in web function with the TV broadcast is a good reaction to 

the process of convergence, the traditional and the new medium add to each other and 

help development. 

As a part of on demand services a huge database of original shows is growing in 

the iVysilani section. Between the years 2007 and 2009, a Virtual video store existed on 

the website, where it was possible to borrow movies, which the station could not yet 

provide for free on the internet. That has since changed and currently, Ceska televize 

places most of its videos on the web for free use.  

Quite unique among the Czech media market was the Diginaves project. It came 

to life in 2007 as a platform for TV reports made by the audience. Even though it was 

never extended as it was planned, the section Vase zpravy (Your news) follows up and 

it is possible to upload texts and photographs as well as audio-visual material.  

Since 2010, Ceska televize has started to use social media, support the HbbTV standard 

and develop mobile applications. Those are not updated anymore, since a new, fully 

responsive website is preparing to be launched. 

The process of convergence is far from done, a statement can be made that more 

changes will come and draw the television and online work closer together.   
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Příloha č. 1: Osobní rozhovor s vedoucím internetového oddělení ČT Petrem 

Svatošem a vedoucí dětského webu Štěpánkou Sunkovou 

 

Jak vypadal web ČT v úplném počátku? 

P.S.: V letech 1996 a 1997 existovala jen statická stránka, kterou zajišťovalo technicky 

IT a obsahově ji plnil redaktor z tiskového oddělení Vít Šnábl. 

Š.S.: Byly tam v zásadě jenom textové informace o tom, kdo je zřizovatelem české 

televize a jaké má úkoly ze zákona – v češtině a v angličtině. V roce 1998 pak vzniklo 

samostatné internetové oddělení. 

 

Jak se zrodila myšlenka web přeměnit a zmodernizovat? 

Š.S.: S myšlenkou přišla Renata Elhenická, tehdy nová tisková mluvčí a šéfová PR a 

marketingu. Protože viděla, že statická stránka již úplně nedostačuje, dala mi měsíc na 

to, abych zjistila, jak se weby dělají v zahraničí, jak mohou vypadat a kolik lidí je na to 

potřeba. V přípravách pro nás byla inspirací BBC – obsahem i designem. Psala jsem 

jim, kde jsou v organizační struktuře, kolik lidí se tím zabývá a jaké mají rozložení sil. 

Přišla mi tehdy odpověď, že by mi moc rádi vyhověli a poslali organizační strukturu, ale 

nevědí přesně, co potřebuju, protože v internetovém oddělení zaměstnávají 350 lidí a 

200 externistů. Naše dnešní dospělá internetová sekce zaměstnává asi 25 lidí a dětský 

web 23. V 90. letech byl internetový design velmi špatný, v tomhle jsme byli tak trochu 

průkopníci, protože už v roce 1998 jsme měli moc hezký design. Tehdy bylo sice ještě 

hodně málo lidí, kteří měli internetové připojení doma, jakmile se náš web vylepšil a 

naplnil zajímavějším obsahem, návštěvnost začala růst.  

 

Jaká byla jeho počáteční funkce? 

Š.S.: Snažili jsme se zpočátku na web umisťovat co nejvíce informací z aktuálního 

obsahu, který se týkal pořadů a programů. Spojili jsme se s ředitelem zpravodajství 

Zdeňkem Šámalem a velmi brzy jsme našli způsob, jak překlápět alespoň textové 

zprávy zpravodajství. Byli jsme tehdy úplně první televize v ČR, která se o to pokusila.   

 

Jakou náplň měl web kromě zpravodajství a programu?  
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Š.S.: Byly tam opravdu rozsáhlé stránky Rady ČT v souvislosti s tím, že se řešilo 

zpravodajství a programový obsah, začaly se také vytvářet stránky k jednotlivým 

pořadům. Televize byla a je koproducent filmů – tehdy možná většiny filmů, které se tu 

točily – takže jsme produkovali také stránky k filmům, některé z nich jsou funkční 

dodnes. 

 

Kdo připravoval tyto materiály?  

Š.S.: Tyto materiály připravoval nový speciální tým, který se postupně rozrůstal. 

V původní sestavě jsme byli jen dva, já jsem se starala o obsah a jeden kolega z IT 

oddělení zajišťoval technickou stránku webu. Design měla na starost externí grafička. 

Postupně jsme začali nabírat další redaktory a programátory. Obsah jsme připravovali 

na základě materiálů z tiskového oddělení a od dramaturgů, kteří píšou texty o 

pořadech. Vše jsme upravovali tak, aby to vyhovovalo internetovým požadavkům.  

 

Jaké byly proměny v rozdělení sekcí internetu?  

Š.S.: Proměny nebyly výrazné. Od počátku existuje sekce o ČT obecně, která se stále 

aktualizuje a zdokonaluje, vždy jsme kladli důraz na to, aby tam lidé našli vše, co by je 

mohlo o televizi zajímat. Pak byla vždy programová sekce, ta lidi zajímá nejvíc, týká se 

aktuálních pořadů, které se vysílají. Vždy tam bylo zpravodajství, které se v čase měnilo 

v souvislosti s dostupnou technologií. Dále vznikl internetový archiv, do kterého 

postupně přibývaly pořady.  

 

Kdy se na web začala umisťovat videa?  

P.S.: Bylo to na přelomu let 1999 a 2000. Původně se videa z legislativních důvodů 

mohla na webu nechávat jen měsíc, pak se mazala. Po roce 2000 došlo ke změně v tom, 

jak Česká televize začala přistupovat k výrobě toho obsahu. Smluvní vzory se změnily 

tak, aby ošetřovaly i užití pořadů na internetu. Díky tomu jsme potom mohli začít 

pořady umisťovat na internet.  

 

Jak probíhala příprava internetových speciálů?  

Š.S.: Například při olympiádě v roce 2000 jsme měli 24hodinové služby v těch čtyřech 

nebo pěti lidech, kteří tehdy působili v internetovém oddělení. Nebyli jsme jako redakce 

dostatečně technicky vybavení, chyběly i lidské zdroje. Pro nás to ovšem bylo 

přelomové, internetová stránka se aktualizovala 24 hodin denně. Převážně šlo o textové 
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zpravodajství, neměli jsme ještě oficiální smlouvu s olympijským výborem na všechno 

vysílání, jako je tomu dnes.   

P.S.: Když došlo v New Yorku k útoku na dvojčata, tak jsme tenkrát udělali živý chat. 

Ozvala se nám jedna Češka, která u toho byla. Bezprostředně po těch útocích, hned 

ráno, když ještě nikdo pořádně nevěděl, co se přihodilo, byla možnost s ní chatovat na 

našem webu.  

 

Jak fungovala sekce servis pro novináře? 

Š.S.: V této sekci ČT informuje novináře o všech věcech, které produkuje. Jsou to 

jednak programové plány, co se bude vysílat, fotografie v tiskové kvalitě k většině 

pořadů, které se točí, tiskové zprávy o tom, jaké máme dlouhodobé plány a krátkodobé 

plány. V 90. letech se novinářům předávaly materiály z tiskových konferencí na 

disketách nebo tištěné, rozhodli jsme se využít možnost webu a umisťovat je tam. 

V zahraničí již byl takový postup běžnou praxí 

 

V které události vidíte zásadní zlom?  

P.S.: Podle mě došlo k důležitému posunu v roce 2006, kdy se ze sekce iVysílání 

přestala mazat videa. Od té doby tam vzniká rozsáhlý archiv, video nabíralo na 

důležitosti a web na něm byl čím dál více založen. Do té doby nebylo tak jednoduché 

video na internet vůbec přenést. Linky byly pomalé, nebyla na to technologie.  

Š.S.: Podle mého názoru přišel výrazný zlom v roce 2003, kdy jsme si vybudovali 

vlastní redakční systém, který zásadně ulehčil práci a umožnil obsah výrazně rozšiřovat. 

Stránky se přestaly tvořit jednotlivě, začalo se pracovat se společným redakčním 

systémem. Hledali jsme na trhu hotový produkt, ale najít nějaký, na který bychom mohli 

naši činnost napojit, nebylo úplně možné. Zaměstnanci našeho IT oddělení tedy vyrobili 

systém na míru, který urychlil práci na standardních věcech.   

 

Co z poskytovaného obsahu na webu zajímalo uživatele nejvíc?  

Š.S.: To se v různých obdobích dost lišilo. V jednu dobu byly hodně populární chaty, 

které v dnešní době myslím dost upadají, protože už pro lidi nejsou tak zábavné. 

Jakmile se zlepšily a zrychlily linky a lidé získali kvalitnější připojení, vzrostl zájem o 

videa, který trvá dodneška. Interakce a video jsou to, co lidé nejvíce chtějí.  
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Po jaké době po odvysílání se videa umisťovala na web? 

Š.S.: Ze začátku to trvalo určitě dvě až tři hodiny.  

P.S.: Pak ale začala sekce iVysílání fungovat automaticky, tím se proces zrychlil. Nyní 

je standardní čas umístění pořadu do iVysílání je 10 minut po ukončení. Dříve to určitě 

trvalo déle, ale dařilo se nám to úspěšně vylepšovat. Myslím, že v roce 2006 se to 

překlopilo i kvalitativně do lepší služby. 

 

Jak to ovlivňuje sledovanost pořadů? Stoupá s rozvojem webu zájem o televizní 

vysílání?  

Š.S.: Tvůrci se dost obávali, že umístěním obsahu na webu odlákáme diváky od 

televizních obrazovek. Ale ukazuje se, že pokud člověk má čas, raději se na pořad 

podívá v televizi – stále je to větší obrazovka a kvalitnější přenos. V archivu na 

internetu uživatelé hledají ve chvíli, kdy nemají možnost sledovat pořad v čase, kdy 

zrovna běží, nebo se něčemu chtějí vrátit. Internet je komplementární službou pro širší 

publikum, televize jako celek tím diváky získává určitě. Podle mého názoru je důležité, 

aby televize v dnešní době přestala rozlišovat, na jaké platformě divák obsah sleduje. 

Internet a televize jsou dvě různá média, která mohou velmi dobře fungovat v symbióze.  

 

Jak je to s měřením sledovanosti na webu?  

P.S.: Sledovanost pořadů na internetu si hlídáme, ale s televizní sledovaností se to 

dohromady nemíchá, dlouhodobě se k tomu ovšem směřuje. Zatím je zde problém, že 

v televizním měření se požívá trochu jiná metrika než na internetu, není to tedy 

jednoduché.   

 

Jak se vyvíjel zpravodajský web? 

P.S.: Zpravodajství existovalo na webu už od začátku a reflektovalo činnost 

zpravodajské redakce ČT, bylo stavěno jako plnohodnotný zpravodajský portál. Když 

vznikl projekt samostatného zpravodajského kanálu, začali portál připravovat jako 

zrcadlo. Spustil se přesně ve stejný den jako ten zpravodajský kanál a od začátku tam 

také bylo dostupné online vysílání přes internet. Od začátku se prezentovaly i tváře 

kanálu, byly tam blogy osobností.  

 

V čem jsou hlavní přednosti využití webu pro ČT?  
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P.S.: Nová média umožňují proměnu, novou cestu, jak obsah dostat k divákům, ale 

pořád je záležitostí televize, co budeme nabízet obsahově. My víme, jak obsah 

poskládat a nabídnout v nelineární formě, z toho pak televize může vyjít. Máme 

zkušenost s tím, jak věci uspořádat, aby je člověk našel.  

 

Když nabízíte něco nového, je to vaše iniciativa, nebo je to dané poptávkou 

uživatelů?  

Š.S.: V dnešní době změny přichází mnohem rychleji, vše rychle stárne. Máme celé 

oddělení, které se zabývá uživatelským přístupem, designem a těmito věcmi a 

kontinuálně se testuje. Věci jsou daleko složitější, nabídka je širší, možností je daleko 

víc. Většinou nestihne poptávka vůbec vzniknout. Spíš neustále sledujeme nové trendy 

a těm se v procesu přizpůsobujeme.  

 

Jak se obsah webu odlišuje od zbytku produkce?  

P.S.: Česká televize má ze zákona danou náplň, do nějaké doby to bylo tak, že jsme 

nemohli tvořit vlastní obsah. Pak se ale začala se točit speciální videa pro web, pokud se 

naskytla příležitost nabídnout třeba nepoužité video nebo delší nesestříhaný materiál, 

snažili jsme se ji využít. Od roku 2011 máme kapacitu i na tvorbu vlastního obsahu, 

který se ovšem vždy nějakým způsobem váže k tomu, co dělá televize, nestanovujeme 

si vlastní agendu. Natáčíme například bonusová videa, třeba rozhovory s režiséry. Je to 

zpravidla nízkonákladová výroba, na internet nepotřebujeme záznam v televizní kvalitě.   

Š.S.: V roce 2011 jsme také začali produkovat hry, které se obsahově vážou k pořadům. 

Jsou k dispozici online a zdarma pro všechny děti, který mají zájem. Vyvíjíme ale i 

další interaktivní obsah,  třeba k seriálu Vyprávěj vznikla časová osa. Na veškerý 

nadstandardní obsah uživatelé reagují pozitivně.  

 

Jak se proměnila komunikace s uživateli?  

P.S.: Značně se rozšířila, zejména díky sociálním sítím, což je pro uživatele pozitivní, 

ale pro nás je to náročnější na obsluhu a správu. Web funguje jako zpětný kanál od 

začátku.  

Š.S.:  Jako zpětná vazba fungovaly i diskuze uživatelů u pořadů a zpravodajských 

článků. U těch se nakonec zrušily, údržba se nedala zvládat. Nebyl to jen náš problém, 

řešily to i ostatní zpravodajské servery, třeba na ihned.cz se uživatelé museli registrovat, 

aby vůbec mohli do diskuzí přispívat. 
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P.S.: U pořadů jsme diskuze zachovali, tam jsou lidé schopní diskutovat k tématu.  

 

Jak se stanovují cíle pro web? 

Š.S.: Rozplánované to nemáme, technologie se mění tak rychle, že nemá cenu určovat 

strategii na víc než 2 roky dopředu.  

P.S.: Trvalým cílem je, aby web byl důstojným interaktivním doplňkem, to se nám 

vcelku daří plnit. Zároveň se snažíme na web umisťovat veškerý obsah, který nám 

umožňuje právní rámec. Pořady, které mají potenciál, se snažíme na webu rozvíjet. 

Například pořad Čtyři v tom není v televizi nejsledovanější, ale na webu se mu daří, 

protože kolem něj vzniká komunita uživatelů.  

Š.S.: Na dětském webu je ekvivalent Udatné dějiny národa českého. V televizi jde o 

několikaminutový pořad, na webu k němu vznikl vzdělávací portál, který má velké 

ohlasy. Využití a potenciál obou médií se liší. To, co je v televizi miniatura, může mít 

na webu obrovský prostor, a obráceně.  

 

Existuje nějaká sekce pro participativní žurnalistiku? 

P.S.: Existuje možnost, že může divák poslat námět na reportáž.  

Š.S.: Teď se počítá se změnou diskuzí v to, že bude u článku možnost poslat k tomu 

svůj materiál. Když to zpravodajci uznají za prospěšné ostatním lidem, tak to zveřejní a 

v podstatě i počítají s tím, že by vzniklo portfolio prověřených lidí, kteří by mohli 

přispívat pravidelně. To je asi něco, co se tomu blíží.  

 

Kam se bude web ČT vyvíjet do budoucna? 

P.S.: Momentálně pracujeme na vývoji responzivního webu v souvislosti s přechodem 

na různá mobilní zařízení. Snažíme se ho vyvíjet tak, aby fungoval dobře na všech 

platformách.  

Š.S.: V rámci dětského webu je pro nás teď velkým úkolem vzdělávání. Čtení už děti 

nebaví, hledají všechno na internetu. Snažíme se nalézt cestu, jak využít rozsáhlý 

archiv, který máme k dispozici, video je vždy více stravitelné než text. Hledáme formu, 

jak zábavným způsobem ukázat něco poučného nebo zajímavého a pomoct dítěti 

uchopit téma jako celek. Dále potřebujeme přijít na způsob, jak vyvíjet hry, aby 

fungovaly na všech platformách. Hry vznikají ve flashi, což je nejschůdnější pro 

počítače, a je potřeba nalézt způsob, jak je vyvíjet, aby fungovaly i na ostatních 

platformách, což není úplně triviální. To je další z našich cílů.  
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Příloha č. 2: Osobní rozhovor s vedoucím zpravodajského portálu ČT24 

Ladislavem Doležalem  

 

Jak probíhal vznik webového portálu ČT24? 

Portál ČT24 jsem zakládal za plné podpory pana Svatoše, šéfa internetového oddělení, 

v době, kdy se spouštěl zpravodajský kanál ČT24, což byla první digitální stanice ČT. 

Usoudilo se, že ke zpravodajskému kanálu musí být i internetová stránka, ze které se 

časem vyvinul plnohodnotný zpravodajský web, který samozřejmě odráží agendu 

kanálu ČT24.  

 

Jak vypadal počáteční vývoj webu a jeho spuštění?  

Kanál i web byly spuštěny v roce 2005, kdy se o tom rozhodlo s poněkud větší razancí, 

než bylo původně v plánu. Nebylo na ně dost peněz. Díky Svatošovi jsme nastoupili do 

kooperace s ČTK, kdy nám redakční systém hostovala její dceřiná firma Neris. 

Internetové oddělení ČT najmulo grafiky a designery, kteří na ten systém museli nasadit 

nový layout, který vycházel z původní grafiky ČT24. Měli jsme tak k dispozici 

agenturní servis, který se v menší míře využívá až doteď.  Od počátku ovšem existovaly 

rubriky, které vyloženě odpovídaly náplni kanálu, tedy blogy, vlastní předpověď počasí, 

nebo možnost sledovat živě stream přímo na homepage.  

 

V čem byl hlavní význam webu ČT24 v době jeho vzniku? 

Při startu webu byla jedna z hlavních úloh poskytnout lidem živé vysílání kanálu ČT24 

na platformě, která je univerzálně dostupná. V roce 2005 měl totiž pozemní digitální 

signál minimální pokrytí a satelitní signál ještě nebyl tak populární jako v současné 

době. Jednou z důležitých rolí webového portálu bylo nový kanál dostat mezi lidi, což 

umožňoval právě živý stream na domovské stránce. V současné době je tato služba 

dostupná na poptávku, v počátcích webu bylo okno s videem umístěné přímo na 

domovské stránce. Stačilo si zapnout zvuk, který byl ztlumený, aby uživatele nerušil 

v případě, že web navštívili za jiným účelem.  

 

Kolik jste na začátku měli zaměstnanců? 
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V té době jsem spolupracoval asi se třemi externisty, kteří obsluhovali běžnou 

exekutivu stránky a jinou náplň, než samotné zpravodajství, protože to jsme odebírali 

primárně od agentury ČTK. Později jsme začali produkovat vlastní regionální 

zpravodajství, všechno záviselo na rozpočtu. O rok později, když už se stanice 

etablovala, dostal víc peněz i zpravodajský portál, takže jsme redakci mohli začít 

rozšiřovat. Nejprve jsme nabírali jen externisty, o dva roky později jsme mohli 

nabídnout i zhruba pět pevných pracovních míst. Dnes máme okolo dvaadvaceti 

zaměstnanců.  

 

Jak spolupracujete s televizní redakcíČT24? 

Redakční spolupráce se velice rozvinula, zejména v posledních letech. Máme 

k dispozici veškeré materiály, které televizní redakce připraví pro vysílání, ať už jde o 

video, grafiku nebo texty, které se vážou třeba k publicistickým pořadům. Díky digitální 

síti, která propojuje všechny redakce, můžeme televizní obsah velmi snadno umístit na 

web. Když vznikl útvar Nová média, ředitel vyčlenil kromě internetových sekcí redakci 

ČT24.  

 

Na přelomu 2007/2008 se proměnilo redakční zázemí, ukončili jste spolupráci se 

společností Neris. Jaké to přineslo změny?  

Konečně jsme byli ve vlastním redakčním systému, který na naše zadání vyvíjelo 

internetové oddělení. Bylo nutné, aby se zpravodajská redakce zcela osamostatnila od 

původní závislosti na servisu zpravodajské agentury, a začala produkovat vlastní obsah. 

Dostali jsme peníze na pár pracovních pozic a novou místnost v hlavní budově, do té 

doby jsme sídlili ve zpravodajství. Spuštění nové verze webu se naplánovalo na den 

volby prezidenta ČR v březnu 2008. Nová podoba se ještě více přiblížila agendě 

zpravodajského kanálu ČT24. Sledovat agenturní zdroje, jiná média a internetové 

stránky je povinností každé zpravodajské stanice, ale klademe velký důraz zejména na 

produkci vlastního materiálu. Vydáváme spoustu obsahu, který vychází z Událostí, 

regionálního zpravodajství i publicistických pořadů.  

 

Na web se umisťují jen videa, která se nevešla do vysílání, nebo i speciální materiál 

pro web? 

Obojí je možné. Primárně vycházíme z toho, co se odvysílá, případně si vyžádáme 

obsah, který třeba zpravodajská redakce vysílat nechce, a sestříháme si z toho vlastní 
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video. Někdy nám sami nabídnou materiál, který se z časových důvodů nebo změny 

situace v televizním vysílání nedá použít, ale byla by škoda ho nepublikovat. Pak je na 

nás, abychom ho vydali. Ve zpravodajství se situace zpravidla vyvíjí velmi rychle a na 

webu lze vše archivovat.  

Případně materiál, který se pořídí pozdě, a nedá se zařadit do televizního zpravodajství, 

lze umístit na web. Pro publikum může být zajímavý, i když není zcela aktuální. 

Podobně lze postupovat v případě, kdy se z delšího materiálu sestříhá pro televizní 

zpravodajství třeba jen 30 vteřin, my můžeme zveřejnit delší, třeba pětiminutové video. 

Takový materiál je škoda nevyužít a na webu je pro něj prostoru dost. Vždy je to ovšem 

o dohodě, s televizní redakcí musíme kooperovat.  

 

Jak ovlivnil chod zpravodajského portálu vznik divize Nových médií?  

Milan Fridrich, který divizi zpočátku vedl, začal prosazovat mobilní aplikace. Ty byly 

do té doby dost opomíjené a aplikace ČT24 se záhy stala jednou z nejpoužívanějších 

mobilních aplikací pro zpravodajství. Platforem je spoustu, pro každý systém se musely 

vyvíjet zvlášť. V této věci přechod pod Nová média ohromně pomohl. Dále se povedlo 

prosadit nový newsroom pro redakci, do kterého jsme se přestěhovali v dubnu 2012. 

Přesun pod tuto divizi situaci výrazně zlepšil materiálně, v redakční autonomii i z 

pohledu zpravodajské suverenity.  

 

Kdy se začalo více prosazovat využití sociálních sítí? 

V roce 2011 převzala Nová média Pavlína Kvapilová, která se nikdy netajila afinitou 

k sociálním sítím. Najala člověka, který pro nás spravuje Facebook a Twitter, hodně se 

s tím pracuje. Sociální sítě mají obrovský multiplikační efekt. V momentě, kdy se třeba 

méně důležitá zpráva sdílí na Facebook, její sledovanost se dynamicky zvýší. Pavlína 

Kvapilová se tomu hodně věnovala, osobně komunikovala s uživateli na sítích.  

 

Na zpravodajském portálu původně fungovaly jako možnost zpětné vazby diskuze. 

Jak to bylo s jejich zrušením?  

K jejich zrušení došlo na můj podnět v době, kdy se chystal druhý layout (asi 2010??). 

Diskuze bylo potřeba moderovat, lidé se někdy chovali nepřístojně a redakci to velmi 

zatěžovalo. Zpočátku se to dalo zvládat, internet ještě neměla k dispozici masová 

skupina, postupně se situace ovšem zhoršovala. První krokem bylo, že se diskuze 

umožnily jen na Facebooku, za což jsme sklidili kritiku od těch, kteří jej nevyužívají. 
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Podle mě ale na našem webu diskuze neměly co dělat, máme zodpovědnost, co se na 

webu objeví. V novém layoutu se diskuze zkrátka zařízly a dnes už to nikomu nevadí. 

Jakožto veřejné médium nás návštěvnost webových stránek neživí. U komerčních 

serverů je to samozřejmě jinak, ty mají zájem o co nejvyšší návštěvnost i za cenu 

nežádoucích příspěvků v diskuzích. U příspěvků je stále možnost upozornit na chybu a 

zde se najdou dva druhy uživatelů. Jedni opravdu upozorní na chybu, druzí si ovšem 

stěžují na obsah. Na to už ani neodpovídáme, je ovšem zajímavé, jak si ti, kteří si 

nemají kde stěžovat, našli tento způsob.  

 

Sledovanost pořadů na webu se počítá do celkové sledovanosti?  

Ne, pokud si uživatel pustí pořad na našem webu, počítá se to jen pro ten web. Je to 

návštěvnost webu, s televizí to nemá nic společného. Návštěvnost videa byla vždy 

vysoká, to trvá dodnes. Ke každé důležité zprávě máme video, což zajišťuje velkou 

návštěvnost, v krizových situacích se to ještě umocňuje. 

 

Proč se sledovanost nepočítá dohromady (živý stream)? 

Za pár let se to třeba bude počítat dohromady. V marketingovém oddělení se někdy 

dělají analýzy – třeba o seriálu, jaký byl podíl na trhu, jaký měl rating – přidá odstavec 

o tom, kolik stažení bylo navíc v archivu, což dělá další procenta v ratingu. Zatím je 

platforma internetová, oni by to třeba i započítali, ale peoplemetr to měřit neumí. 

Internetová sledovanost se tedy zatím využívá spíš v marketingu jako promo televizních 

pořadů.  

 

Jak vznikal projekt Digináves? 

Na začátku se vytipovalo 10 stanovišť, která dostala zaučení a vypůjčené vybavení, 

počítač, střižnu. Měl to být impuls k rozjezdu občanské žurnalistiky. Nemělo to 

lavinový spouštěcí efekt, naopak spíš to pomalu umíralo kvalitou i kvantitou. Nejdřív se 

zařízla televizní verze, zůstala jen sekce na stránkách, které byly pod webem ČT24 – 

Vaše zprávy. Ten projekt se nepovedl, kanál stále funguje, ale už to není to samé. Při 

poslední změně layoutu zmizela mikrostránka Digináves a zůstala rubrika Vaše zprávy. 

Objevilo se několik návrhů ho zrušit, ale přitom ČT chtěla podporovat občanskou 

žurnalistiku, nechali jsme to tedy na webu. V novém layoutu pro tuto sekci nejspíš 

místo nebude.  
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Kdy se spustí nový layout a co nového přinese? 

Layout je ve vysokém stadiu zhotovení, nyní se chystáme na první hloubkový test 

nového systému. Pokud obstojí, mohl by vyjít v září, kdy se mění schéma celoročního 

programu, jinak vyjde až v lednu. Celé pojetí té stránky bude jiné, nový layout je víc 

přátelský k uživatelům, více intuitivní a technicky lepší, lidé stojí o kvalitní video. Nový 

web bude také plně responzivní na všech platformách. V současné době je platforem a 

aplikací pro ně hrozně moc, už se ani neaktualizují, protože se právě chystá responzivní 

provoz. Hlavní cíl zůstává pořád stejný – přinášet rychlé a přesné zpravodajství. 
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Příloha č. 3: Osobní rozhovor s vedoucím projektu Digináves Pavlem Benešem 

Kdy začal projekt Digináves vznikat? 

Projekt Digináves se začal připravovat na jaře 2006. Bylo to tak, že jsme měli 10 

kmenových přispěvatelů, kterým jsme zapůjčili techniku a kteří prošli školením. Tito 

lidé se už v roce 2006 začali školit a natáčet, v lednu 2007 už jsme zveřejnili věci, které 

připravili během podzimu. Projekt se v lednu 2007 naostro spustil, stránka byla 

viditelná a už se na ní daly dohledat příspěvky.  

 

Jaká byla původní koncepce, jak to mělo vypadat v ideálním případě? 

Smyslem bylo zkusit nastartovat nový směr, který se v zahraničí již někde prosazoval, 

tedy participativní žurnalistiku, i když tehdy se tomu ještě tak neříkalo. Když jsme 

hledali přispěvatele, polovina byla ze škol nebo zájmových spolků, druhá polovina byly 

fyzické osoby. Dost jsme stavěli na tom, že lidé, kteří se zapojí, musí mít nadšení pro 

věc. Jedinci, kterým předchozí zkušenost chyběla, si to většinou jen vyzkoušeli, a pak je 

zájem přešel. Stálé přispěvatele jsme našli třeba ve školách, kde už dříve měli zájmový 

kroužek, jehož členové se v podstatě jen zapojili do našeho projektu s tím, co už uměli.  

 

Jak jste projekt prezentovali a kde se o něm zájemci mohli dozvědět? 

V počátku jsme se snažili vytipovat svých deset kmenových přispěvatelů, to probíhalo 

na základě doporučení nebo dřívějších zkušeností. Například novinářka z naší 

regionální redakce točila reportáž o základní škole v Třebíči, kde působila školní 

televize, tak jsme je zkusili oslovit a oni se zapojili. V první fázi jsme tedy nedělali 

nábor v širším smyslu, ale spíš jsme oslovili lidi, na které jsme měli reference. Když se 

projekt rozjel, připravili jsme o něm reportáž v regionálním zpravodajství. Po spuštění 

se strhla poměrně velká vlna dotazů od dalších zájemců. Bohužel velké procento 

z těchto lidí skončilo tím, že se zeptali nebo si to jednorázově zkusili. Střetávaly se dvě 

další polohy zájmů. Zaprvé, soukromá videostudia to začala chápat jako možnost získat 

zakázky. Projekt Digináves ovšem od počátku nebyl koncipován tak, že by se jím dalo 

živit. Byla to vyloženě amatérská záležitost, i když zpočátku byl pro hlavní trvalé 

přispěvatele symbolický honorář. Druhá skupina byli třeba školy, které ta možnost 

školní televize zaujala, ale neměly zkušenost a nakonec se nezapojily poté, co zjistily, 



   

 

50 

  

že televizní práce je dost časově náročná. Po spuštění projektu se ze zájemců zhruba jen 

pět až deset procent přetransformovalo v pravidelné přispěvatele. Spoustu lidí odradilo 

množství času, které je do televizní práce třeba investovat.  

 

Jak jste vybírali stanoviště, podle krajů? 

Ne, snahou bylo projekt dělat jako doplněk k regionálnímu zpravodajství, šlo spíš o 

zastoupení určitého typu obce a výběru témat. Pro lidi, kteří žijí na vesnici, je 

důležitější, že si jednou za půl roku uspořádají nějakou slavnost, než to, co se děje na 

krajské nebo celostátní úrovni a na tato témata v našem regionálním zpravodajství dojde 

jen málokdy. Stálé přispěvatele jsme měli ve Frýdlantu, na Horňácku, v Javorníku, v 

Ostrově na Karlovarsku, v Třebíči. V Olomouci, kde působil skautský spolek, který se 

věnoval natáčení už dříve a jezdil pořizovat záznamy i na akce v menších obcích poblíž. 

Stálé přispěvatele jsme měli také v Kolíně, ten je jedním z mála míst, kde vytrvali až 

dodnes.  

  

Jaké vybavení jste měli přispěvatelé k dispozici? 

Testovali jsme, co by bylo operativní a levné, ale schopné dostát požadavkům doby. 

Zapůjčili jsme jim malé kamery s možností připojení externího mikrofonu, což se 

ukázalo jako základní věc v posunu od amatérského záznamu k novinářské práci. Dále 

tam byl stolní počítač se střihovým programem. Povinností pro zájemce bylo zařídit si 

kvalitní internetové připojení, které bylo potřeba k odesílání objemných videosouborů.  

 

Jak probíhalo školení? 

Nejprve se uskutečnilo úvodní informativní setkání v Praze, které bylo spíš 

organizačního rázu. Vstupní školení zajištoval PhDr. Martin Lokšík, který všechna 

místa osobně navštívil a přispěvatele zaškolil. Se skupinou vždy natočil pokusný 

materiál a účastnil se střihu. Kolektiv byly vesměs mladý, velmi rychle se 

zdokonalovaly, takže jednodenní školení mnohým stačilo. Řada účastníků již měla 

předchozí zkušenosti, takže se jen seznamovali s novou technologií.  

 

Kolik lidí se pak podílelo na organizaci projektu? 

V podstatě jenom já.  
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Jak probíhal výběr témat? 

Byla možnost předběžné konzultace, ale k těm docházelo jen zřídka. Zpravidla 

přispěvatelé nabídli, co měli hotové a my to buď zveřejnili, nebo jsem k materiálu 

napsal seznam věcí, které bylo třeba upravit. Po úvodním školení nastala fáze, kdy 

zdokonalování probíhalo na základě mého feedbacku.  

 

Jaká byla počáteční koncepce? 

Všechny publikovatelné materiály se umisťovaly na web a z těch nejlepších se jednou 

měsíčně sestavil magazín pro vysílání ČT24 se stopáží 25 minut. Většina příspěvků byla 

tematicky dost specifická a vyvstala otázka čím začít a co umístit na konec. Řazení bylo 

tedy dost odlišné od standardních relací. Přispěvatelé museli být schopni poslat video 

v televizní kvalitě. Proto jsem mluvil o kvalitním připojení. Tento magazín fungoval od 

ledna 2007 do prosince 2008, pak to zůstalo už jen u webové verze.  

 

Kolik příspěvků jste měsíčně dostávali? 

Každý přispěvatel se měl pokusit dodat 4 materiály měsíčně. Někteří tak pilní nebyli, 

jiní naopak více, průměrně tedy odhadem těch 40. 

 

Měli jste zadanou stopáž? 

Doporučená stopáž byla 1 – 3 minuty. Někteří se pokoušeli o delší, ale tam je pak práce 

složitější a projevuje se to na kvalitě. V relaci pak bylo třeba 10 příspěvků.  

 

Jak probíhal výběr pro televizní relaci? 

Snahou bylo zařadit to nejzajímavější a nejkvalitnější, zároveň ale v rámci možností 

zachovat poměrné zastoupení všech přispěvatelů, uvedení v televizním magazínu pro ně 

mělo být motivací k lepším výkonům. Fungovalo to tak, že z těch čtyř, které poslali, 

jsme požádali třeba o dva v televizní kvalitě, které mohly být kandidáty na zařazení do 

televizní relace. 

 

Mluvil jste o honoráři pro stálé přispěvatele, kolik to bylo? 

Pokud skupina poslala čtyři reportáže za měsíc, honorář činil 2000 Kč. Na projekt 

Digináves byla vyčleněna malá část rozpočtu, ale tato možnost pak skončila a projekt 
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byl už opravdu jen pro zájemce. Když se sestavoval další rozpočet, tak už tenhle projekt 

nebyl považován za důležitý. 

 

Proč podle vás se projekt nerozšířil do nějaké větší formy? 

To bylo jistým způsobem zakódované v samotném principu projektu Digináves. Je to 

záležitost pro někoho, kdo má zájem si televizní práci vyzkoušet, naučit a prezentovat 

své výsledky na webu. Současně ovšem když se to někdo naučí, má rychle chuť 

přeskočit do profesionální sféry. Je to dobrý odrazový můstek třeba pro mladé autory, 

kteří uvažují o tomto oboru jako svém budoucím zaměstnání. Těžko říct, zda lze mluvit 

o úspěchu či neúspěchu. Byla tu možnost, že by lidé ve větší míře začali točit o životě 

kolem sebe. Ukázalo se ovšem, že jedinců, kteří si to chtějí zkusit, není tolik, a těch, 

kteří v tom chtějí vytrvat, je mnohem míň. V institucích, jako je ČT, se vždy zkouší 

několik nových projektů. Řada z nich se po nějaké době přežije, nebo se 

přetransformuje do méně nákladné formy, což si myslím je přesně případ projektu 

Digináves. 

 

Kam se příspěvky začaly umisťovat potom, co se přestal vysílat měsíčník? 

Jde o rubriku Vaše zprávy na portálu ČT24. Hlavní název Digináves tam už nenajdete, 

ale v této rubrice jsou příspěvky od původních účastníků projektu i těch, kteří se zapojili 

později.  

 

I tuhle rubriku lze i tak najít dost obtížně, proč to tak je?  

Je sice na hlavní stránce, ale úplně dole. Na druhou stranu si myslím, že je dobře, že je 

ta rubrika na hlavní stránce. Dřív byla stránka projektu Digináves samostatná – tam se 

zpravidla dostane jen ten, kdo ví, co hledá.  

 

K jakým zásadním změnám došlo v průběhu? 

Projekt odstartoval na principu zveřejňování televizních reportáží. Záhy se ovšem 

ukázalo, že spousta zájemců může nabídnout zprávu o tom, co se děje, ale že televizní 

technologie je pro ně příliš složitá nebo časově náročná. Postupem doby jsme došli 

k tomu, že projekt se otevře komukoliv, kdo chce něco nabídnout a umožnili jsme 

zasílání textů a fotek, které odpovídají to našim požadavkům. Podíl těchto příspěvků se 

postupně začal zvyšovat. Hlavní snahou webu je, aby se často obměňoval obsah. Ještě je 

možná jedna varianta – poslat nesestříhaný hrubý záznam videa. Dnes, když jde natáčet 
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i na telefony, není pořízení videozáznamu takový problém. Jako doplněk k textu je 

video taky použitelné a jednodušší na zpracování. Za dobu, co projekt funguje, technika 

velmi pokročila, vybavení, které jsme půjčovali, již zastaralo.  

 

Příspěvky se posílají přes formulář? 

Na webu je možnost vložit video, ale já ji nikdy nevyužíval, ani nikdo z přispěvatelů ji 

neužívá. Videa zasílají přes úschovnu nebo ftp server, mailem pošlou odkaz se 

základními informacemi nebo doplňujícím textem.  

 

Podle čeho materiály posuzujete? 

Hlavně podle tématu a podle zpracování. Na technickou kvalitu jsou požadavky výrazně 

nižší, než pro televizní vysílání. Důležité je, aby materiál obsahoval základní 

zpravodajské sdělení a zapadal do základní dramaturgické linie, tedy malého 

regionálního zpravodajství. Když takovou informaci přináší, není třeba bazírovat na 

úplné jazykové přesnosti nebo obrazové kvalitě. Například z jednoho regionu poslali 

reportáž o problému s nevybudovanou zvukovou clonou u silnice a zcela scházelo 

vyjádření toho, kdo za to zodpovídá, což bylo potřeba k naplnění základních 

novinářských parametrů. Stejně tak příspěvky s komerčním podtextem nebo politickou 

propagací je třeba posuzovat kritičtěji. Stálí přispěvatelé vědí, co se po nich chce, a 

tohle se u nich nestává. S materiálem je možnost do jisté míry pracovat, když přijde.  

 

Kde vidíte budoucnost projektu? L. Doležal (vedoucí portálu ČT24) říkal, že 

s novým layoutem už pro tuto rubriku prostor nebude… 

Mně to taky říkal, ale nevím. Myslím, že by byla škoda, kdyby možnost zasílání 

vlastních příspěvků skončila. Ukázalo se, že tento typ materiálu nebude dominantní 

z hlediska naší instituce. Nebude to tak, že by lidi více zajímaly zprávy, které si dělají 

sami, ve srovnání s tím, co se tu produkuje jako televizní zpravodajství.  

 

Na druhou stranu tu žádné jiné médium podobnou platformu pro participativní 

žurnalistiku nemá. 

Na jednu stranu rubrika Vaše zprávy není dominantní, na druhou stranu si myslím, že 

by to byla škoda. Spektrum lidí, kteří nám přispívají, je poměrně široké. Témata, o 

kterých informují, se do zpravodajství dostanou jen zřídka, přitom k životu v menších 

městech a obcích patří. Takže si myslím, že by bylo dobré, kdyby tato možnost zůstala i 
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do budoucna. Další věc je, že už několik let spolupracuju s kolegou z pořadu Zprávičky. 

Příspěvky, které mi přijdou, hodí se tematicky pro tuto cílovou skupinu a zároveň jsou 

zpracované dětmi, ty příspěvky nabízím do tohoto pořadu, kam je docela rádi zařazují. 

Pokud by rubrika Vaše zprávy zanikla, Zprávičky by stále měly zájem o příspěvky od 

školních týmů. Další možností je, že by se rubrika Vaše zprávy přesunula do 

regionálního zpravodajství v rámci nějaké inovace.  
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Příloha č. 4: Titulní strana internetových stránek České televize v roce 1996 

(obrázek) 
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Příloha č. 5: Speciál k seriálu Vyprávěj 
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Příloha č. 6: Titulní strana internetových stránek projektu Digináves (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 


