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Abstrakt 

V srpnu 2013 začala v ČR vysílat nová televizní stanice ČT:D - veřejnoprávní dětský kanál. V 

této práci ČT:D představuji a stavím ho do kontrastu ke komerčním kanálům. Práce obsahuje 

souhrn dětských televizních stanic, které v době výzkumu konkurují ČT:D, ale také souhrn 

veřejnoprávních televizí, které vysílají v evropských zemích s důrazem na německou stanici 

KiKA a britské kanály CBBC a CBeebies. V rámci práce byl proveden výzkum, který pomocí 

hloubkových rozhovorů zkoumal názory rodičů předškolních dětí na toto nové dětské vysílání. 

Zajímavostí a přínosem jsou také rozhovory s učitelkou z mateřské školy a speciální 

pedagožkou, která se denně stará o hendikepované děti. Výzkum byl veden ve třech etapách a 

tak zaznamenává očekávání rodičů, jejich první dojmy i hodnocení jak konkrétních pořadů, tak 

dětského kanálu celkově. Pro vedení rozhovorů a jejich analýzu byly stanoveny tematické 

okruhy, práce se tedy při prezentaci rodičovských názorů zaměřuje na odlišnost ČT:D od 

komerčních kanálů a na vnímání jeho veřejnoprávnosti, také na jeho bezpečnost, využití 

webových stránek,  negativa a doporučené změny, roli v rodině a souvislost s mediální 

výchovou, práce přináší i názory rodičů na konkrétní pořady s důrazem na nové formáty. Cílem 

bylo zaznamenat příchod nové a pro nás neobvyklé stanice do českého mediálního prostředí. 

Ačkoli se výzkum vztahuje ke konkrétnímu kanálu a tedy i ke konkrétním pořadům, nepřímo 

se věnuje vztahu rodič - dítě - televize a přináší tak další materiály a argumenty k diskuzi od 

škodlivosti po přínosnost televize a zapadá do široké oblasti mediální výchovy.  

 

 

 

 



   

Abstract 

In August 2013 a new television channel called ČT:D was launched in the Czech Republic - a 

public service children's channel. In this thesis I introduce ČT:D and put it in contrast with the 

commercial channels. The thesis includes a summary of children's television channels which 

compete with ČT:D during the research period, as well as an overview of public service 

television channels which broadcast in European countries, focusing on German KiKA and 

British CBBC and CBeebies. As part of this thesis a research was carried out utilizing in-depth 

interviews to examine preschool children's parents' opinions on the new broadcast. Especially 

interesting and valuable are the interviews with a preschool teacher and a special needs 

educator, who looks after disabled children on a daily basis. The research was conducted in 

three stages and thus records the parents' expectations, their first impressions and evalution of 

the specific shows, as well as of the channel overall. For the conduction of the interviews and 

their analysis, subject areas were set so that this thesis focuses on the differencies of ČT:D from 

the commercial channels when presenting the parents' opinions and on the perception of its 

public-service aspect, also on its safeness, utilization of web sites, the downsides and 

recommended changes, its role within a family and the link to media education. The thesis also 

brings the parents' view on the specific shows with emphasis on the new formats. The goal was 

to record the arrival of a new and for us unusual television channel to the Czech media 

environment. Although the research relates to a specific channel and thus to specific shows, it 

indirectly addresses the relationship of a parent - a child - and television, and brings more data 

and arguments for discussion from harmfulness to the benefits of television and fits in the broad 

area of media education. 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se věnuji pohledu rodičů předškolních dětí na nový dětský 

kanál ČT:D. Jako matka dvou předškolních dětí jsem věděla, že téma, které se týká dětí, 

mi bude nejbližší. Konkrétnější představa pak vznikla po konzultaci                     s 

vedoucím mé práce, Mgr. Radimem Wolákem, který mě navedl na nový kanál České 

televize. Zásadním ovlivněním při hledání tématu, a také mého zájmu v mediální oblasti, 

pro mě byl předmět „Mediální výchova: projekt“, během kterého jsme se dotkli i 

problematiky škodlivosti televize, resp. jejího vnímání rodiči a pedagogy. Jako účastnice 

pedagogického školení v souvislosti s  prací v DDM jsem byla několikrát konfrontována 

s názorem, že jakékoliv sledování televize dětmi je špatné, škodlivé a mělo by se 

maximálně omezit. Vzrostla tak ve mě touha se této problematice věnovat hlouběji a 

nahlédnout v této věci do myšlení rodičů. 

Jako předmět, na kterém zkoumám názory rodičů předškolních dětí, se přímo 

nabídl nový dětský kanál ČT:D. Jedním důvodem je to, že kanál začal vysílat právě v 

době, kdy svou práci píši, a mám tedy jedinečnou možnost zachytit seznamování se s 

televizí a její nástup na českou mediální scénu. ČT:D se od počátku profiluje jako televize 

pro děti, která také bude vzdělávat a její pořady budou dětem přínosné jak v rovině 

informační, tak rovině výchovného přesahu. To je prvek, který by mohl být pro rodiče 

zásadní a v otázce přínosnosti televize by mohl způsobit změny. Nakonec samotný projekt 

české veřejnoprávní televize, která každý den od 6:00 do 20:00 vysílá pouze pro děti, stojí 

za zachycení, jelikož se jedná o první takový projekt v našem mediálním prostředí. 

V teoretické části je nejprve zachycena mediální situaci v Evropě se zaměřením 

na výhradně dětské veřejnoprávní kanály. Právě souhrn dětského veřejnoprávního 

vysílání v evropských zemích je jedním z přínosů této práce.  Blíže se budu věnovat 

vybraným kanálům, které ovlivňují i vznik a podobu právě ČT:D, jsou to německá KiKA 

a britské stanice BBC.  

Další část teoretického celku je zaměřena na českou mediální scénu a dětské 

kanály a programy, zpracovala jsem stručný souhrn vysílání pro děti na komerčních 

kanálech. Konec teoretické části je již věnován samotnému ČT:D; práce obsahuje jak 

popis dětského kanálu podle jeho vlastní prezentace, tak charakteristiky, které vznikly na 

základě jeho sledování a zjišťování faktů; popisují specifika a odlišnosti tohoto 

veřejnoprávního kanálu. 
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V rámci výzkumné části byly provedeny hloubkové rozhovory s rodiči 

předškolních dětí, s učitelkou z mateřské školy a s vychovatelkou, která se stará o 

mentálně hendikepované děti. Rozhovory s totožnými respondenty byly vedeny ve třech 

etapách, tím bylo umožněno zachycení diváckých postřehů v různých obdobích i  

sledování vývoje jejich názorů. Cílem praktické části je zaznamenat vztah rodičů a 

pedagogů k nové televizi; zhodnodtit jejich spokojenost a vznést připomínky. Záměrem 

je také zachytit možné ovlivnění vztahu konkrétních osob k televiznímu vysílání, 

potažmo televizi samotné. Nový dětský kanál je odlišný svým konceptem a formátem od 

ostatních stanic v českém prostředí, pro rodiče bude něčím novým a mohlo by tak ke 

změně názoru dojít. 

Rozohovory a jejich vyhodnocování je uspořádáno podle tematických okruhů; je 

zkoumán celkový pohled na ČT:D, bezpečnost kanálu, spokojenost s konkrétními pořady 

s důrazem na nové formáty, přesah k mediálnímu vzdělávání, využití webu 

www.decko.cz, negativa dětského kanálu a roli ČT:D v rodině.  Speciální pozornost je 

věnována názorům speciální pedagožky Kamily, která jako vychovatelka v Jedličkově 

ústavu Déčko využívá každý den. Samostatná kapitola popisuje také nejvýraznější 

proměnu názoru a postoj k dětskému vysílání respondentky Lucky. 

Práce je zakončena porovnáním zjištěných informací s plány a cíli, které si 

stanovila ČT.  

Tato práce zachycuje nástup nového dětského kanálu do českého mediálního 

prostředí, ale také do českých domácností. Zároveň zaznamenává první měsíce vysílání 

historicky prvního veřejnoprávního dětského kanálu a nabízí jeho hodnocení vybranou 

skupinkou diváků. Výsledky výzkumu nelze považovat za zobecnitelné, ale práce přináší 

mnoho zajímavých postřehů, názorů a uživatelských zkušeností, které mohou sloužit jako 

základ nebo podnět k dalším výzkumům. Tvůrcům Déčka může práce poskytnout vnější 

náhled na jejich činnost. 
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1. Teoretická část 

V této části práce je mým cílem zasadit ČT:D do širšího konktextu. Nejprve 

zachytím situaci v Evropě s hlediska veřejnoprávního vysílání pro děti. Dále se budu 

zajímat o vysílání pro děti v České republice všeobecně. Specializovat se pak budu na 

dětské projekty České televize až se dostanu k představení nové televizní stanice pro děti 

- ČT:D a to z pohledu její vlastní prezentace. Nabídnu i pohled na specifika kanálu, 

vycházející především z pozorování. 

 

1.1 Děti, rodiče a televizní vysílání 

Dnes, v době technologických pokroků a neustálých novinek, se část televizních 

díváků posouvá k využívání novějších technologií. I tak ale zůstává televize centrem 

obývacích pokojů a diskutovaným tématem mezi rodiči i mezi pedagogy. Televizní 

vysílání funguje pro děti jako prostředek k zábavě, relaxaci, nebo i vzdělávání. Jeho 

škodlivost, či přínosnost je diskutabilní a byla už mnohokrát řešena. Ze světových 

publikací se tématem zabývá například Children and television: Fity Years of Research 

(Pecora, 2007), která zaznamenává a shrnuje studie, analýzy a publikace, které se věnují 

vztahu dítěte a televize. Kniha zachycuje i proměny v přístupech k dané problematice v 

průběhu padesáti let. Na domácí scéně je televizi a jejímu vlivu věnována kniha Tváří v 

tvář obrazovce (Blažek, 1995), zde autor vztahuje vlivy televizního vysílání i na děti a 

řeší, jak s nimi pracovat a jak se k nim postavit. 

Rozměr rodičovství přidává do diskuze ve svém díle Klára Šeďová. V publikaci 

Děti a rodiče před televizí (Šeďová, 2007) se snaží zachytit situaci v domácnostech a 

přímý i nepřímý vliv rodičů na to, jak děti televizi využívají a přijímají.  

Klára Cigánkova ve své diplomové práci zachytila různé postupy a přístup rodičů 

k dětskému sledování televize a zabývala se v ní mediální výchovou (Cigánková, 2012). 

Přímo předškolními dětmi a jejich mediálními návyky se zabýval v magisterské práci 

Ondřej Luštinec (Luštinec, 2010). Bakalářských a diplomových prací, které se nějakým 

způsobem dotýkají tématu mediální výchovy, dětí a televize je mnoho. 

Já se v této práci věnuji přímo názorům rodičů. Cílem není zachytit jejich celkový 

přístup k dětskému sledování televize ani jejich výchovné metody. Zajímám se o to, zda 

nový televizní kanál v jejich očích bude nabízet vhodné obsahy, zda se bude odlišovat od 

jiných kanálů a zda ho budou považovat za bezpečný. Nezkoumám tedy vztah televize - 
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dítě, ačkoliv úplně tento vztah pominout nelze, ale spíše vztah rodič - nový televizní kanál 

pro děti. Nezabývám se tedy přístupem rodičů k televizi jako takové, ale chci zachytit 

jejich vztah a přístup ke konkrétní televizní stanici. 

Rodiče jsou ti, kdo určují dětem pravidla a kdo je vede životem. Pro dětské kanály, 

které se svým programem zaměřují i na předškolní děti, je zásadní spokojenost rodičů a 

to, zda konkrétní kanál vyhodnotí jako vhodný pro své dítě. Nabídka málo se odlišujících  

komerčních dětských televizí bude nyní obohacena o kanál, který slibuje kvalitní a 

bezpečný program, snaží se přijít s odlišujícím se dětským vysíláním. Přes důležitost 

dětského názoru je důležité neopomínat roli a sílu rodiče, jehož svolení je u předškolních 

dětí obykle předpokladem ke sledování televize. Ráda bych zjistila, co rodiče od dětské 

televize vlastně očekávají, a zda Déčko bude schopno jejich očekáváni naplnit, jaké výtky 

se vyskytnou a zda se Déčku vstup na českou mediální scénu pod dohledem rodičů vydaří. 

1.2 Dětské veřejnoprávní kanály v Evropě 

Veřejnoprávní a komerční televizní vysílání se liší stejně jako v běžném vysílání 

i ve vysílání dětském. Skutečnost, že je televize veřejnoprávní, funguje jako určitá záruka, 

nebo jako dobrá značka. Očekává se jistá kvalita, rozmanitost programu i méně populární 

pořady. Většina evropských dětských veřejnoprávních stanic je svým programem 

rozeznatelná od těch komerčních, které obvykle skládají svůj program ze seriálů a 

animovaných pořadů. Veřejnoprávní vysílání se zabývá nejen zábavou, ale obvykle se 

snaží informovat i vzdělávat své diváky, přinášet různorodé podněty, jeho pořady 

prochází výběrem a omezeními, některé stanice vysílají úplně bez reklam. Některé 

televize spíše přebírají zahraniční tvorbu a přidají vlastní dabing, nebo titulky. Pro jiné je 

důležitým prvkem vlastní tvorba (Švédsko, Irsko). Zajímavé je i sledovat, které stanice 

nabízejí dětem i virtuální prostor. Ty, které tak činí, využívají poměrně podobných 

možností a náplně. Na webu jsou dětem dostupné některé pořady, novinky o jejich 

televizi, nechybí hry, výjimkou není ani možnost vytvoření vlastního profilu a následné 

zapojení to jednoduché sociální sítě. Nejrozvinutější a nejpropracovanější televizní web 

nabízí portály dětských britských stanic BBC.  

V následující podkapitole se věnuji stručnému shrnutí veřejnoprávních kanálů, 

které v evropských zemích a vysílají pro děti. Další dvě podkapitoly blíže seznamují s 

dětskými veřejnoprávními stanicemi ve Velké Británii a Německu. Tyto jsou totiž pro 

ČT:D důležité, fungují jako její vzory a inspirace, také velké množství převzaté tvorby 

pochází právě od těchto spřízněných partnerů. 



7 

 

   

1.2.1 Konkrétní kanály 

Následující řádky jsou věnovány veřejnoprávním dětským televizím v evropských 

zemích. U jednotlivých kanálů uvádím kromě názvu a země také důležité informace, nebo 

zajímavé údaje. Informace o konkrétních kanálech jsem většinou dohledala na oficiálních 

stránkách samotných kanálů, v tiskových zprávách, případně na webu provozovatele, jsou 

tedy obvykle sděleními samotných tvůrců veřejnosti. Seznam těchto odkazů bude uveden 

na konci práce v použité literatuře. Jsou zde uvedeny všechny dětské kanály 

veřejnoprávních televizí v evropských zemích, které se mi podařilo vyhledat a doložit, 

zmínila jsem i země, ve kterých je dětskému vysílání věnována alespoň určitá část z 

programu jiného (ne dětského) televizního veřejnoprávního kanálu. 

 

Nejvyšší sledovanost v Evropě vytváří děti v Itálii a Německu1. Veřejnoprávní 

televize v Itálii RAI vysílá na neobvykle velkém množství kanálů, spadají pod ni více než 

dvě desítky stanic. Mezi nimi i dvě pro nedospělé diváky. Mládeži je od roku 2007 

věnován kanál RAI Gulp. Na nejmladší diváky se specializuje kanál RAI Yoyo od roku 

2006. 

 Dle statistiky společnosti Statista2 z roku 2012 se mezi televizní trhy s nejvyšší 

sledovaností patří dále také Španělsko, Polsko, Velká Británie a Rusko. 

Španělská Clan TVE vysílá výhradně ve španělštině a pro děti do 12 let. Pro mládež je 

pak určeno vysílání ve večerních a pozdějších hodinách. Samotná stanice se prezentuje 

jako subjekt zdůrazňující etické a demokratické hodnoty. V roce 2009 získala cenu 

UNICEF Communication Award v souvislosti  s činností ke zlepšení situace dětí ve světě.  

Ruská Karusel TV se podle svých slov snaží být nejen zábavnou, ale chce také vzdělávat, 

rozvíjet a učit. Její cílovou skupinou jsou děti od 3 do 14 let a jejich rodiče.  Karusel, 

nebo-li Carousel, je převáděn i do mezinárodní podoby a je dostupný v USA, Kanadě i 

některých Evropských zemích, například ve Francii.   

V Polsku vysílá pro děti ve věku 4 - 12 let televize TVP ABC. 

V současné době má vysokou sledovanost3 dětská televize v Dánsku. Dánský 

kanál DR Ramasjang byl v původních plánech podobný českému Déčku ve své duálnosti. 

                                                 
1 EURODATA TV WOLRDWIDE. Kids TV Report: Kids love TV, any way! [online]. 11. 9. 

2013 
2 STATISTA.COM. Average daily TV viewing time per person in selected countries in 2012 

[online]. 2012 
3 ČTK. Televizní vysílání: Déčko se stalo nejsledovanějším dětským programem v Evropě 

[online]. mediamania.tyden.cz, 5. 2. 2014 
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Večer se dětský kanál měl přeměnit na historický, nakonec je ale dětský kanál 

samostatnou stanicí, vysílat začal v roce 2009. Původně byl kanál spuštěn se zaměřením 

na děti od 3 do 10 let. V roce 2013 ale bylo vysílání rozděleno a stanice se specializuje 

na diváky ve věku od 3 do 6 let, starší kategorii od 7 do 12 let se věnuje stanice DR Ultra. 

Dánská televize se snaží věnovat svou pozornost i novým médiím a přes ně své služby 

divákům nabízet a komunikovat s nimi. 

 Mezi evropskými kanály jsou dva jazykově zajímavé projekty, je to irský Cúla 4 

a švédský SVTB. Cúla 4 je název irského dětského bloku, který je vysílán na irské stanici 

TG4 (Irish language television). Tvůrci dětského bloku podporují domácí výrobu 

vlastních dětských pořadů a v animaci spolupracují s místními studii. Oproti ostatním 

dětským kanálům přináší divákům jazykovou odlišnost - pořady v bloku Cúla 4 jsou  

nadabovány do irštiny, nebo jsou dvojjazyčné spolu s angličtinou. Blok pro děti je vysílán 

ve třech časech a to dopoledne pro předškolní děti, od dvou do pěti hodin nabízí program 

pro děti mladšího školního věku a třetí pásmo pro dospívající publikum navazuje na 

předchozí kategorii a pokračuje do sedmi hodin večer, jeho název je PONC. 

Švédský kanál SVTB, jehož původní název - Barnkanalen - je stále ten používaný, se v 

dopoledním vysílání věnuje předškolním dětem a v pozdějším čase těm školním. 

Zajímavostí je právě dopolední část, v jejímž programu je velké množství pořadů, 

vysílaných v původním znění. Švédským tvůrcům vděčí ČT za některé dětské seriály a 

filmy. Velice populární je Pippi Långstrump (Pipi dlouhá punčocha). 

Na západě Evropy se částečně překrývají dva mediální trhy – belgický a 

nizozemský. Ketnet je kanál v Belgii, konkrétně ve Flandrách, věnovaný dětem. V jeho 

programu lze nalézt animované dětské pořady a mezi nimi i u nás diskutovaný seriál 

Phineas a Ferb, za zmínku ale stojí například cyklus Nejhezčí pohádky bratří Grimmů, 

který má za cíl seznamovat děti s klasickými pohádkami a je vysílán ve vlastním hraném 

provedení.  

Dětská televize v Nizozemí má název Zappelin / Zapp 24, její program je také přes den 

vysílán na kanálu Nederland 3, kde je ve večerních hodinách a o víkendech doplňován i 

jiným programem. V názvu jsou zachyceny názvy dvou bloků, které se specializují na 

různě staré děti a ve vysílání jsou mezi ně rozděleny vysílací časy. Zappelin přináší 

program pro dětí od 2 do 6 let, nabízí především animované seriály a pohádky. Zapp je 

program pro starší děti, který se více zaměřuje na propojení s diváky a komunikaci, přináší 

soutěžní pořady, lifestyleové magazíny, hitparádu, také dětské zprávy a další pořady s 

„reálnými“ lidmi, ani seriály ale nechybí. Na určitém území Nizozemska také vysílá již 
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zmiňovaná flanderská televize Ketnet. 

  V srpnu 2008, kdy začaly Olympijské hry v Pekingu, začal shodně také vysílat 

estonský kanál ETV2. Po skončení olympiády a jejích přenosů pokračoval kanál 

vysíláním programů pro děti a mládež. Ve večerním vysílacím čase nabízí program pro 

rusky hovořící obyvatelstvo Estonska.  

Maďarsko se zaměřuje na děti na svém druhém kanále - M2. Na této stanici je velmi 

populární hudební soutěž A Dal, zajímavým projektem pro menší děti jsou minutové 

spoty s názvem Dominik, chytrý telefon (Domonkos az okostelefon), které upozorňují děti 

na nebezpečí a nutnou opatrnost v blízkosti silničního provozu.  

  YLE TV2 je finskou stanicí. Ta vysílá především dětské pořady, její program ale 

tvoří i vysílání pro mládež, hudební pořady a sport.  

Norská televize NRK Super je další dětskou stanicí, která má i svou sestru pro starší děti 

a dospívající - NRK3. Podobně jako třeba švédský Barnaknalen, nebo belgický Ketnet, 

má i NRK Super propracovaný systém v rámci kontaktu s diváky skrze nová média a 

nabízí jim na svém webu prostor pro další propojení se svými pořady a postavami. 

 Ve Švýcarsku působí stanice RTS Deux. Není představována jako vyloženě 

dětská, nicméně v dopoledním programu se věnuje mladším dětem, odpoledne těm 

náctiletým a její večerní podoba pak směřuje ke kultuře a sportu.  

Dětská veřejnoprávní televize ale chybí například ve Francii. Stanice Planéte 

Junior ukončila své vysílání v roce 2009. A stanice Gulli, která je jednou z inspirací 

českého Déčka, přešla na počátku roku 2014 do soukromé sféry pod společnost Lagardére 

Interactive4. France Télévisions nyní pracuje na kanálu France 4, který má být věnován 

dětem. Samostatný dětský veřejnoprávní kanál není ani v Portugalsku, zde je dostupný 

kanál RTP2, který odpovídá ještě nedávné podobě naší ČT2, věnuje se kultuře, 

dokumentární tvorbě i dětem. I Rakousko nabízí dětem pouze vysílání v určitých časech 

v rámci plnoformátového kanálu ORF eins. Stejně je tomu na řeckých kanálech ET1 a 

ET3, na slovenské Dvojce i slovinské TV Slovenija 1. 

 

 

                                                 
4 France Televisions sells Gulli stake to Lagardere. In: Broadbandtvnews [online]. 21. 12. 2013, 

2014 
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1.2.2 Britské kanály CBBC a CBeebies 

Podobně jako BBC můžeme považovat za matku televizních kanálů, i její dětské 

oddělení má dlohou historii dětské televizní tvorby. První dětský program vysílala 

televize BBC v roce 1946 a to v neděli odpoledne, televiznímu dětskému programu již od 

roku 1922 předcházela rádiová verze dětského vysílání. Po druhé světové válce spuštěný 

televizní pořad se jmenoval Children's Hour nebo také For the Children – featuring the 

famous puppet Muffin the Mule. Pro specializaci na dětské pořady byl důležitý rok 1950, 

kdy začalo vznikat oddělení zaměřné na dětskou tvorbu. Situace na mediálním trhu v 

Británii se změnila s příchodem ITV - komerční televize, která začala BBC konkurovat, 

a boj o diváky začal. Důsledkem bylo vypouštění některých dětských pořadů a prostor 

byl věnován perspektivnějším a pro větší počet diváků přitažlivějším pořadům, za této 

situace bylo dětské oddělení v roce 1963 rozpuštěno. Za pouhé čtyři roky však se vznikem 

druhého BBC kanálu došlo k jeho opětovnému vzniku. Toto oddělení existuje dodnes a 

stojí za vznikem obou dnešních kanálů, které jsou věnovány dětem - CBBC i CBeebies. 

Je mnoho seriálů a pořadů, které byly pro dětskou složku BBC stěžejní a staly se 

vícegeneračními, nebo celosvětově úspěšnými. Klasikou britské televizní zábavy  je seriál 

Blue Peter, do celého světa se rozmohly čtyři barevné postavičky Teletubbies. Samotní 

tvůrci dětských programů ale říkají: „Co je ale opravdu důležité, je závazek k oddané a 

pořádně založené službě dětem, která poskytuje škálu kvalitních programů. Odráží 

kulturu samotných dětí, svět, ve kterém žijí, i širší pojem světa. V budoucnu děti budou 

přijímat média jinými způsoby, ale ty zásadní principy zůstanou stejné.“5 

Obě dnes vysílající dětské stanice jsou budovány na těchto principech. CBeebies 

byl vytvořen pro ty nejmladší diváky, specificky pro kategorii do 6 let. Nabízí animované 

pořady i pořady s průvodci či moderátory. Zaručuje dětem neustále bezpečný prostor a 

základní myšlenkou je vzdělávání hrou a zábavou.  Od britských tvůrců se k nám dostává 

mnoho pořadů, mezi oblíbené patří třeba Postman Pat (Pošťák Pat), nebo Fireman Sam 

(Požárník Sam), úspěšnou novinkou na Déčku je vědu přibližující pořad Nina and the 

Neurons (Nina a neurony). 

Stanice CBBC je zaměřena na děti od 6 do 12 let a v roce 2008 byla jmenována 

kanálem roku na British Academy of Film and Television Arts. CBBC se snaží vytvářet 

důvěryhodné a samozřejmě bezpečné prostředí pro své diváky, jejím cílem je neformálně 

vzdělávat, ale také vzbuzovat zvědavost, podporovat kreativitu a zapojení mladých lidí. 

                                                 
5 BBC. History of the BBC [online]. 2014 
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Paleta pořadů, které CBBC nabízí, je veliká a pestrá, základ tvoří úspěšná a početná 

vlastní tvorba. Pro děti této věkové kategorie přebírá Déčko například Horrible Histories 

(Děsivé dějiny), nebo třeba přírodovědný pořad Deadly 60 (60 zvířecích zabijáků). Britské 

formáty fungují i jako inspirace a ČT se snaží přinést svým divákům srovnatelně kvalitní 

pořady podobného typu, zde jsou ideálním příkladem Zprávičky, které nezastíraně vzhlíží 

k britskému Newsround. Britská verze má vlastní internetovou platformu, která funguje 

pro mládež jako informační server k dění ve Velké Británii a ve světě. 

Je povšimnutí hodné, že oba dětské kanály byly spuštěny současně v roce 2002. 

To poukazuje na ohromné zkušenosti a sebejistotu, kterou si BBC mohla v této oblasti 

dovolit. 

1.2.3 Německý kanál KiKA 

Německý kanál KiKA je pod současným názvem v provozu od roku 2012, jako 

dětský kanál ale fungoval dříve, v roce 1997 byl spouštěn jako Der Kinderkanal. Je 

zaměřen na děti od 3 do 13 let. Kanál vysílá svůj obsah bez reklam a podobně jako ostatní 

dětské veřejnoprávní stanice zaručuje bezpečnost vysílaných pořadů bez zobrazovaného 

násilí. V tiskové zprávě6 z roku 2013 je uvedeno, že na mediálním trhu předškolních dětí 

je KiKA s 35,1% podílem vedoucím kanálem. Provozovatel dětského kanálu - ZDF - 

uvádí, že hlavním záměrem kanálu je výuka sociálních dovedností. Televize se také snaží 

být interaktivní, inovativní a informativní. Důležitým prvkem je pro německou televizi 

propojení s diváky. Ve zprávách za určité období jsou uváděna čísla popisující probíhající 

korespondenci a další způsoby komunikace diváků se studiem, snahou je tato čísla 

posouvat ještě výše. Na svém webu také kanál nabízí například podepsané kartičky 

moderátorů nebo zve diváky k návštěvě televizního studia, tato možnost je organizována 

i pro školy. I německá televize má dobře propracované internetové stránky, v jedné sekci 

se dokonce lze setkat s rozdělením kategorií podle věkové vhodnosti od 3 let, od 6 let a 

od 10 let. I samotný program je podobně rozdělen do bloků podle věkových kategorií, 

což je přehledně znázorněno příslušnými ikonkami v programu. Televizní program na 

stránkách KiKA je v případech, kde je to možné, doplněn odkazy, které vedou na stránky 

pořadu, nebo na místa, kde je v rámci KiKA webu věnovaný prostor danému pořadu, či 

aktivitě, která je na charakteristikách pořadu vystavěna.  

                                                 
6 KiKA bleibt auf Erfolgsspur. In: Pressemitteilungen zum Unternehmen 2013 [online]. 2013 
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Jako „tahoun“ nebo jako pořad číslo jedna je prezentován dětský zpravodajský 

pořad logo! KiKA ale plní své vzdělávací poslání i v mediální oblasti. Pro předškolní děti 

má speciální dopolední program KiKANiNCHEN, který je podporován webovými 

stránkami. Ty nabízí návody a tipy k aktivitám, které jsou vhodné pro předškolní děti. 

Tyto aktivity vedou k rozvoji dětí, věnují se hudbě, výtvarným činnostem, pohybu i 

poznávání. Často jsou navázané na některé pořady anebo postavy a charaktery. Stránky 

fungují jako inspirace pro rodiče, ale i pedagogy, je zde důležitá sekce, která je věnována 

vztahu dětí k médiím, doporučovaným přístupům a postupům v této problematice, jsou 

zde zajímavé rozhovory a odkazy i vhodné činnosti a aktivity k porozumění mediím. Pro 

starší děti je vytvářen pořad  TRICKBOXX. Jeho cílem je poodkrýt pokličku mediálního 

světa. Každý díl pořadu se zaměřuje na jiný problém, řeší se například fotky v časopisech 

a plakáty, funkce jednotlivých osob v mediálním průmyslu, způsob, kterým vznikají 

různé filmové scény. K pořadu jsou i pořádány doprovodné akce, jako jsou návštěvy 

studií nebo semináře.  

 

1.3 Dětské kanály a programy v ČR 

Na české mediální scéně se dětem od svého počátku věnovala v různé míře vždy 

Česká televize. V současné době jsou na trhu dostupné i mnohé ryze dětské televize, 

kromě ČT:D jsou tyto televize komerční a jejich obsah obvykle staví na animované 

tvorbě. Následující kapitoly jsou věnovány nejprve novodobé historii České televize v 

souvislosti s dětskými pořady. Dále je zahrnut stručný souhrn kanálů, které u nás vysílají 

výhradně pro děti, zmíněna jsou i dětská pásma, která jsou v programech televizí TV 

Barrandov a Smíchov. 

 

1.3.1 Dětské vysílání na ČT 

V České republice jsou k dispozici mnohé dětské televizní kanály. Dosud byly 

všechny komerční, budu se jim věnovat v další kapitole. Ryze dětský kanál ve veřejné 

službě se však objevil poprvé. Česká televize vždy část svého vysílání dětem věnovala a 

v některých letech i přišla s projektem, který zastřešoval dětské vysílání. Podrobně se 

tomuto tématu věnovala ve své diplomové práci Pavla Vraspírová, (Vraspírová, 2011). 

Přinesla ucelený souhrn postavení dětského vysílání v ČT, zaznamenala nástup nových 

pořadů i personální a organizační změny v ČT od roku 1992 do roku 2010 - kdy podrobně 
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zkoumala kampaň Počítáme s dětmi v ČT. Já nejprve z historie dětského vysílání České 

televize připomenu ty nejzajímavější pořady, ty, které jsou nezapomenutelné, zlomové, 

nebo nějakým způsobem byly důležité pro další vývoj dětského vysílání. Neopomenu ani 

zmínit projekt, který zastřešoval celoroční vysílací období a přinesl vysílací plán a vizi. 

Postupně se dostanu až k druhému pololetí roku 2013, kdy bylo spuštěno Déčko. 

Informace k této části práce jsem získala z publikace (Prvních) 10 let České televize 

(Pittermann a spol, 2002) a z výročních zpráv ČT, které jsou uvedeny v použité literatuře. 

 Již od vzniku České televize byl dětem vyhrazený čas na jejich program, od 

úplného počátku se objevoval na obrazovce Večerníček, který je dodnes neodmyslitelnou 

součástí vysílání. Dopolední program s názvem Kuřátka je také neopomenutelnou 

klasikou. Dětem byly věnovány jednotlivé pořady v určitých časech, ještě se nejednalo o 

pásma, ani celé projekty. Jedním ze zásadních pořadů bylo Studio Rosa, které proslulo 

postavičkami Jů a Hele. Dodnes oblíbená je také Hodina zpěvu se Zdeňkem Svěrákem a 

Jaroslavem Uhlířem, nechyběly ani Zpívánky. Časem se objevila i dětská soutěž Hip, hap, 

hop!, pro mládež byla také přitažlivá hudební hitparáda Medúza. V roce 1996 přibylo 

pásmo pro děti, které bylo vysíláno vždy v neděli odpoledne pod názvem Jůhele neděle. 

Počátek roku 1997 byl pak ve znamení nového sobotního ranního pásma pro děti, mládež 

i rodiče - Ano, je sobota ráno, přibyl také tematicky zajímavý pořad Pomáhejme si 

s pozorností na hendikepované a dodnes oblíbená soutěž Bludiště. V roce 1998 se zrodil 

projekt, který přetrvává dodnes - udílení cen dětem za výjimečné schopnosti a úspěchy - 

Zlatý oříšek. Z pohledu dnešních maminek je jistě neopomenutelný rok 1999, kdy začal 

vysílat pořad Kouzelná Školka, který ihned po Večerníčku patří dnes mezi ty 

nejoblíbenější. V roce 2002 bylo přímo dětem adresováno 6,8%7 vysílané tvorby, o tři 

roky později (2005) to bylo 9,9%8 vysílací plochy, tato hodnota se nadále postupně mírně 

zvyšovala. Možná nepatrný se může zdát vznik pořadu AZ kvíz junior v roce 2006, jedná 

se z dnešního pohledu ale o zajímavý pořad. Došlo totiž k převedení původně dospělého 

pořadu do dětské podoby. Toho se později začalo využívat právě na Déčku častěji. Od 

roku 2007 vysílají velmi oblíbení Šikulové. Rok 2009 přinesl některé pořady, které jsou 

vysílány i na Déčku, a které mnozí považují za nové - Evropské pexeso, Opera nás baví. 

                                                 
7 Česká televize 2003 [online]. Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4: Česká televize edice útvaru 

Komunikace, 2003  
8 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2005 [online]. 2006  
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Rok 2010 v dětském televizním světě nesl název „Počítáme s dětmi v České 

televizi“9. Jednalo se o kampaň, nebo projekt, který zastřešoval celý rok vysílání pro děti, 

a podle programové ředitelky Kateřiny Fričové bylo cílem zajistit program takový, jaký 

komerční televize neposkytují. Mezi pořady, které v rámci projektu byly vysílány, patři 

třeba Minuta v muzeu, Jak to vidí děti, Dějiny udatného českého národa nebo dnes 

úspěšné Zprávičky, které tenkrát v trošku jiném formátu patřily do víkendového 

dopoledního programu. Pořady určené vyloženě dětem pokryly v roce 2008 i v roce 2009 

11,2%10 celkové vysílací plochy, tj. 1959 hodin. V roce 2010, kdy probíhala kampaň 

Počítáme s dětmi v ČT, se poměr dětského vysílání zvedl na 14,1%11. Zajímavostí roku 

2011 bylo spuštění internetového portálu, který navazoval na odpolední program pro děti 

- Planeta Yó. Jako zásadní přínos ČT pro českou mediální scénu můžeme vidět vysílání 

původní animované tvorby; v rámci Večerníčku byly uvedeny například pohádky O 

Kanafáskovi nebo Králík Fiala, také byl představen cyklus České pexeso. I tak podíl 

pořadů vysílaných pro děti klesl oproti předchozímu roku na 10,5%12.  

V roce 2012 byly s proměnami v ČT dětské pořady přesunuty na ČT2 a 

nejdůležitějším vysílacím časem pro děti byla hodina před Večerníčkem a hodina po něm. 

Toto večerní pásmo neslo svůj název - Kavčí hnízdo. Významná byla také ranní nebo 

dopolední víkendová pásma, oblíbenou se stala také polední víkendová pohádka. V tomto 

roce také naplno vypukly přípravy nového kanálu ČT:D. První pololetí roku 2013 

navázalo na stejné schéma z roku předchozího a dětem opět nabízelo Kavčí hnízdo a další 

oblíbené pořady. Od spuštění ČT:D  31. 8. 2013 byly vybrané pořady nadále 

vysílányvysílány i na původním kanále, na ČT2. Takto duálně byl vysílán Večerníček, 

ranní repríza Kouzelné Školky i víkendové ranní pásmo.  

  

                                                 
9 Počítáme s dětmi v České televizi: 2010 - Rok dětí - Digizone.cz. Digizone [online]. 22. 12. 2009 

10 ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 [online].2010 ČESKÁ 

TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2008 [online]. 2009  

11 ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 [online]. 2011 

12 ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2011 [online]. 2012 
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1.3.2 Současné dětské komerční kanály 

 Mezi množstvím zahraničních kanálů na čekém trhu vyniká odlišným obsahem 

dětská stanice CS mini, která se oddělila od původního kanálu CS film, kde dětské 

dopolední pásmo stalo velmi oblíbeným. Provozovatelem stanice je Československá 

filmová společnost, s.r.o. Kanál je postavený na nabídce českých a slovenských dětských 

filmů.  

 Duck Tv je kanálem pro úplně nejmenší diváky bez mluveného slova, který vznikl 

z původní Bebe TV. Megamax cílí především na chlapce ve věku od 7do 14 let a nabízí 

jim mnoho animovaných seriálů. Stejný provozovatel - Chello Central Europe nabízí i 

program Minimax TV, který je určen pro předškolní a mladší školní děti. I tento kanál 

vysílá animované seriály a pohádky. Nepřetržitou nabídku animovaných pořadů pro 

předškolní děti vysílá také stanice Jim Jam. Boomerang TV je určena pro děti ve věku 4 

- 9 let. Mezi její animované pořady patří také klasiky jako je Tom a Jerry nebo 

Flintstoneovi. Americká společnost The Walt Disney Company přináší hned dva 

programy - Disney Channel pro školou povinné děti a Disney Junior pro předškolní děti. 

Tyto kanály kombinují animované pořady s hranými. Ze Spojených států amerických je i 

kanál Nickleodon. V České republice je dostupná i dětská anglicky vysílající stanice 

Cartoon Network Animax, japonská televize plná animovaných seriálů, přestala u nás a 

v celé střední Evropě vysílat na konci března roku 2014. 

  Všechny uvedené stanice jsou dostupné přes poskytovatele satelitního či  

kabelového vysílání. 

 

1.3.3 Dětská pásma na plnoformátových kanálech 

Mezi digitálně vysílanými kanály, tedy mezi kanály, které jsou běžně přístupné,  

je Déčko jediným ryze dětským programem. Některé stanice ale zařazují do svého 

vysílání dětská pásma. Kvůli své dostupnosti jsou právě tato pásma poměrně rozšířená 

mezi diváky dětských programů a mohou konkurovat Déčku.  

 TV Barrandov byla oblíbena pro dětské pásmo Animáček, které vysílalo mezi 

sedmou a osmou večerní hodinou a také v ranních hodinách animované seriály. K 

oblíbeným patřil cyklus Mrňouskové a děti si také zvykly na Šmouly, do pásma patří i 

asijské a americké seriály - třeba Pokémoni, nebo Gormiti. Animáček byl od 1. března 

2014 stažen z večerního vysílání a zůstal mu pouze jeden vysílací prostor, a to ten ranní.  
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Televize Smíchov zvolila pro děti totožný vysílací čas jako původní Animáček, v 

nemž opět nabízí mladším divákům animované příběhy. Jde o pořady Spongebob v 

kalhotách, Tučňáci z Madagaskaru, Flintstoneovi a Scooby Doo.  

 

1.4 ČT:D - jak se prezentuje  

Česká televize spustila 31. 8. 2013 svůj nový kanál. Ke klasické ČT1, ČT2, 

zpravodajské ČT24  a sportovní ČT4sport přibyl tentokrát program ČT:D, který se po 

osmé hodině večerní mění na kulturní televizi ČT art. Stanice ČT:D, často nazývaná jako 

„Déčko“, je dětský televizní kanál, který má dětským divákům přinést kvalitní alternativu 

a obohacení televizní scény. V této části popíši především to, co o sobě samotná televize 

tvrdí, jak jsou její program a myšlenka propagovány. Vycházet při tom budu z článků ČT, 

tiskových i výročních zpráv, tiskové konference a korespondence s vedoucí tiskového 

oddělení, Johanou Doubravovou, která mi zprostředkovala vyjádření a odpovědi na 

konkrétní dotazy od výkonného ředitele ČT:D, Petra Kolihy (je součástí přílohy). 

  

Česká televize začala pracovat na novém projektu v polovině roku 2012 a v jeho 

čele jako výkonný ředitel stanul Petr Koliha. Jako veřejnoprávní televize se ČT domluvila 

i na spolupráci s ministerstvem školství: „Obě strany chtějí nastavit ještě intenzivnější 

spolupráci a hledat společné cíle v rozvoji televizního programu pro děti, který má mimo 

jiné také přímo i nepřímo vzdělávat, podporovat vědomostní orientaci dětí a mládeže a 

kultivovat jejich životní styl.“13  

 Od počátku byly stanoveny zásadní cíle toho, co má nový kanál nabízet; přinést 

dětem bezpečné vysílání vhodné pro danou věkovou kategorii, poskytnout divákům 

přitažlivým způsobem pořady, které plní vzdělávací a výchovnou funkci. Jak říká  Petr 

Koliha: „Stanici jsme připravovali jako plnoformátovou a multižánrovou dětskou televizi. 

Filozofií Déčka je nabízet dětem kvalitní a pestrou tvorbu, zábavnou formou děti 

vzdělávat a motivovat je k vlastní činorodosti.“14 Důležitým prvkem je také neobvyklé 

množství vlastní tvorby (jedna třetina celkového množství), to je kombinováno s 

převzatými pořady. Snahou tvůrců Déčka není jen poskytnout obsahy divákům, ale 

                                                 
13 Česká televize chce na přípravě Déčka spolupracovat s ministerstvem školství. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy [online]. 28. 2. 2013, 2014 
14 viz příloha“ Odpovědi pro bakalářskou práci Heleny Novotné" 
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navázat komunikaci s rodiči a pedagogy, inspirovat a vzbuzovat zvědavost v mediálním 

světě. Jelikož technologie a s nimi propojená média jsou stále větší a znatelnější součástí 

životů našich i mládeže, tvůrci Déčka vnímají svou roli jako důležitou právě v oblasti 

vzdělávání a rozvoje.  

 Program Déčka je postaven na sedmi okruzích, na tzv. programových pilířích; 

hraná tvorba, animovaná tvorba, zábavné vzdělávání, magazíny, zábavní a soutěžní 

pořady, zpravodajství a publicistika, sport a cvičení. Kromě tohoto tematického členění 

je také program kanálu rozdělen podle věkových skupin, ke kterým pořady směřují.  A to 

základně ve dvou kategoriích: 4 - 8 let a 8 - 12 let. Vybrané pořady, které byly 

vyhodnoceny pro mladší děti jako příliš složité nebo náročné, jsou navíc označeny v 

levém horním rohu obrazovky  značkou 8+, jde především o některé sitcomy, nebo třeba 

sérii BBC Děsivé dějiny. Dalším kladem, který tvůrci zdůrazňují, je pravidelnost a 

předvídatelnost programu, pořady jsou sdružovány podle věkového kritéria a obsahu do 

jednotlivých pásem či oken. Déčko vysílá každý den od 6:00 do 20:00, kdy se kanál 

přemění na kulturně zaměřenou televizi ČT art.  Zásadní odlišností od dalších dětských 

kanálů v českém prostředí je absence reklam. Jediná propagace, která se na obrazovkách 

objevuje, je ta sebe-propagující. Kanál se také profiluje jako bezpečná televize; rodiče 

mají mít plnou důvěru v obsahy, které jsou dětem přinášeny, nemusí se bát zobrazování 

násilí či nevhodných témat ani používání vulgarismů. 

 Déčko cílí především na děti a rodiče v domácnostech. Program je sice využitelný 

a vhodný pro školky, není však speciálně školkovému režimu uzpůsobován: „ Vycházíme 

z předpokladu, že Déčko nemůže zastoupit výchovnou a pečovatelskou roli učitelů nebo 

rodičů,“15 uvedl Koliha. Přesto je v dopolední části zahrnuta například repríza Kouzelné 

školky, která může být pro mateřské školy zajímavým programem. I zbytek dopoledního 

vysílání je vhodný především pro mladší diváckou skupinu.  

 Dětskému kanálu je k dispozici poradní skupina zvaná Déčkolegium, jejímž cílem 

je napomáhat tvůrcům nabízet „přitažlivý a  kvalitní program na veřejnoprávní 

televizi“.16 Děčkolegium funguje jako prostor pro diskuzi nad programem a možnostmi 

jeho vylepšení. Mezi jeho členy jsou kromě zástupců institutu mediálních studií FSV 

Radima Woláka a Jana Jiráka také například režisér Karel Smyczek, nebo koordinátorka 

                                                 
15 Viz Příloha č. 1: Korespondence s tiskovým oddělením ČT:D – odpovědi od Petra Kolihy (textový 

soubor) 

 
16 ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013 [online]. 2014 



18 

 

   

Národního parlamentu dětí a mládeže Jana Votavová. Spolupráci s MŠMT jsem již 

zmínila, dále Déčko spolupracuje s Národním centrem bezpečnějšího internetu a také s 

Centrem mediálního vzdělávání.  

 První úspěch stanice slavila po pěti měsících vysílání: „V lednu měl podíl na 

sledovanosti v průměru 21,68 procenta dětských diváků ve věku 4-12 let.“17 Podle 

výkonného ředitele ČT:D, Petra Kolihy, se touto hodnotou Déčko dostává mezi 

evropskou špičku. Podílem na sledovanosti se český kanál posunul před velikány jako je 

KiKA nebo britské kanály, předstihl i vysoce sledované kanály v Dánsku či Španělsku.18 

 

1.4.1 Specifika nového dětského kanálu 

Dětská televize ČT:D je opravdu novinkou mezi dětskými kanály, které působí na 

českém trhu. Prvním specifickým a mnoho určujícím znakem je veřejnoprávnost této 

televize. Tvůrci jsou vázáni a také motivováni určitými podmínkami a předpoklady. 

Nejedná se zde už pak pouze o nutné plnění zadaných úkolů, ale také plnění jistého 

očekávání a nároků veřejnosti. Požadavkům diváků na veřejnoprávní dětský kanál se 

budu věnovat ve výzkumné části této práce. Obsah dětského programu i jeho poslání 

vychází z Kodexu ČT, především článku 2, kde se mluví o bezpečnosti televize, vhodnosti 

obsahu pro dětského diváka a také jeho přínosnosti. Zahrnut je také kulturní přínos a 

posílení tradice české tvorby, popularizace sportu, problematika etnická, nezapomíná se 

na hendikepované. Kodex ČT také upravuje přítomnost případné reklamy, resp. její 

podobu. Důležitým tvrzením v Kodexu je následující: „Česká televize přistupuje k 

dětskému divákovi především s cílem pomáhat mu objevovat a přijímat za vlastní hodnoty 

slušnosti, vzdělanosti, pracovitosti a úcty k životnímu prostředí.“ Tato věta, ač zní logicky 

a vhodně, nemusí být lehce převoditelná do praxe. Také ale napovídá, že pro naplňování 

cílů veřejnoprávní televize nebude stačit pustit dětem pásmo animovaných pohádek. 

Česká televize se zde zavazuje k jistému stupni kvality a přínosnosti. Tvorba programů a 

vybírání převzatých programů musí probíhat s určenými cíli a určitou představou o tom, 

co konkrétní pořad v divácích stimuluje a co jim může přinést. Zároveň jsou ale zmíněné 

hodnoty v podstatě neměřitelné a jejich splnění, či nesplnění se může stát diskutabilním. 

Stále jde ale o jistý vzorec, v jehož rámci se snaží tvůrci pracovat. 

                                                 
17 ČESKÁ TELEVIZE. Tiskové zprávy: Déčko je nejsledovanější dětskou televizí v Evropě [online]. 5. 2. 

2014 
18 ČTK. Televizní vysílání: Déčko se stalo nejsledovanějším dětským programem v Evropě [online]. 

mediamania.tyden.cz, 5. 2. 2014 



19 

 

   

Důležitým prvkem nové stanice je absence reklamy. Na Déčku opravdu nechodí 

reklamní spoty tak, jako na komerčních kanálech. Divák se může setkat pouze s 

upoutávkami na další pořady. Nedochází ale k nalákávání dětí ke koupi nejrůznějších 

předmětů a využívání služeb. Vzhledem k mládí diváků dětských televizí se projekce 

reklam stává nepříjemným prvkem, který mnohé rodiče může úplně odradit od pouštění 

konkrétních kanálů a nebo často vede k přepínání a hledání alternativního programu. 

Rozhodnutí zamezit přístupu komerčních sdělení do dětského vysílání je rodiči velice 

vítáno a i tomuto se budu věnovat ve výzkumné části.  

Zásadní vlastností dětské televize je její bezpečnost. Podrobnosti k této 

problematice jsou dostupné na webu www.detiamedia.cz19. Určité jistoty stanovuje 

divákům Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.), Déčko 

se však snaží dát v tomto směru divákům a především jejich rodičům větší záruku a snaží 

se zajít dál. V komunikaci s veřejností používá Déčko termíny „bezpečná dětská televize“ 

a také „bezpečný přístav“. Jedním z faktorů, které velice posilují bezpečnost, je 

zmiňovaná absence reklamy, ale to i v té podobě, že Déčko pečlivě vybírá pořady, které 

dětem pustí a vynechá ty, které jsou vlastně samy reklamou a spíše propagují následný 

obchodní produkt, než že by samy přinášely dětem přidanou hodnotu. Bezpečnost 

znamená na jedné straně nepřítomnost na první pohled nevhodných obsahů pro děti, 

zobrazování násilí, sexu, používání hrubých výrazů a vulgarismů, také přizpůsobení 

předpokládanému věkovému rozpětí diváků. Na druhé straně ale můžeme bezpečnost 

najít i v názorové rovině, zde nejde tolik o škodlivost, jako o případné ovlivnění. Zatímco 

první pohled na bezpečnost je poměrně snadno kontrolovatelný, druhá varianta je opět 

diskutabilní. Posouzení úspěšnosti v této rovině záleží z velké části na citlivosti rodiče či 

pedagoga a na jejich přístupu k médiím a i samotné výchově.  

  Značnou část programu Déčka tvoří vlastní tvorba, u níž by s dohledem na 

vhodnost neměl být problém. Problém by se mohl vyskytnout především u pořadů od 

zahraničních tvůrců, které ČT přebírá v jejich plné podobě, doplňuje je v některých 

případech titulky a dabingem. Nejen na kvalitu a přínosnost, ale právě také bezpečnost 

převzatých pořadů dohlíží samostatné oddělení - Centrum převzatých pořadů. Pořady 

vybírá několik osob, z nichž každá má  jiné zaměření nebo se věnuje jiným zemím, ve 

kterých pořady vznikají. O bezpečnost Déčka by tedy mělo být postaráno; a jak tvůrci 

říkají, „bezpečný přístav“ by měl být pro lodě otevřený. Jistě se divák může spolehnout, 

                                                 
19 Ochrana dětí zákonem. Děti a média [online].  
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že se nedočká krvavých scén, a dá se předpokládat, že rodiče nebudou mít problém nechat 

své děti kanál sledovat a to zvlášť v případě, kdy neměli problém nechat děti sledovat 

komerční dětské kanály. V druhém oddíle mé práce se věnuji i s rodiči diskutované 

bezpečnostní otázce. 

Spolu s dětským kanálem byl také spuštěn web www.decko.cz, který není 

provozován jako web o televizi, ale spíše jako doplněk k televiznímu vysílání. Je vytvořen 

jako další mediální prostor pro děti, jsou na něm dostupné mnohé díly některých pořadů, 

které uživatelé z vysílání Déčka znají. K některým pořadům jsou zde  k dohledání i další 

informace a další videa. Velká část webu nabízí hry, které jsou obvykle tematicky sladěné 

s některým z pořadů, nebo jsou přímo vystavěny na jeho podstatě. Některé z těchto her 

jsou spíše zábavné, jiné jsou až výukové - například hra Balónky u pořadu Ábécédé s 

Michalem. Oddíl nazvaný Pískoviště je směřován k těm nejmenším návštěvníkům webu 

a opět nabízí jednoduché hry. Je zde i program televizního kanálu a také odkaz pro rodiče, 

který je nasměruje na část webu ČT, kde je umístěno více informací o samotném Déčku. 

Na webu se každé dítě může také přihlásit a vytvořit si vlastní „:Dvojče“, tedy kreslenou 

postavičku, která je symbolizuje na stránkách Déčka. Přihlášený uživatel by měl mít 

možnost se účastnit soutěží, tato část webu je však nejspíš ještě v procesu zlepšování a 

výstavby, zatím nejsou k dispozici například funkce, které by uživatele upozornily na 

nové video oblíbeného pořadu nebo umožňovaly komentování či propojení s dalšími 

uživateli. 

Déčko zásadně odlišuje od ostatních dětských kanálů jeho samotný obsah - 

jednotlivé pořady, které Déčko přináší. S přihlédnutím k zahraniční převzaté tvorbě, bez 

které by bylo naplnění vysílacího času v podstatě nemožné, se nemohu vyhnout tvrzení, 

že právě domácí tvorba a domácí pořady jsou ty, které dokazují, že Déčko má oproti svým 

konkurentům něco navíc. Nejde však jen o českou animovanou tvorbu. Velice důležitým 

aspektem je v pořadech vystupující živý člověk - moderátor, vypravěč, průvodce - někdo, 

kdo s divákem komunikuje. Tento lidský faktor přináší pro děti do programu další rozměr, 

vyvolává jiné reakce a více děti propojuje s realitou. Déčko také přináší mnoho nových 

formátů, kterým se budu dále věnovat v následujících kapitolách. Při porovnání některých 

komerčních dětských stanic (jejichž náplní je vysílání animovaných seriálů) s Déčkem, 

je inzerovaný přesah k výchově a vzdělávání jasně viditelný. A to nejen v pořadech k 

tomu přímo určených, ale také v některých dalších, které přes svou zábavnost přináší 

dětem podněty k zamyšlení a nejsou pouhým zdrojem zábavy a neslouží k ryzímu 

konzumu. 
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2. Výzkumná část 

Cílem výzkumné části této práce je přiblížit pohled rodičů předškolních dětí na 

nový dětský kanál České televize a tento kanál hlouběji představit a věnovat se některým 

jeho specifikům. Záměrem je zachytit nástup nové televizní stanice, a proto jsem se 

rozhodla provést výzkum ve třech etapách a zachytit vývoj situace a názorů v rodinách. 

První fáze výzkumu přinese očekávání respondentů, druhá fáze jejich první dojmy 

a třetí fáze prozkoumá pohled respondentů na Déčko zaměřený na jednotlivá specifika.  

 

2.1 Příprava výzkumu 

Jako výzkumnou metodu pro tuto část práce jsem zvolila kvalitativní rozhovor. 

Ačkoli jsem původně uvažovala o kvantitativním sběru dat, po konzultaci 

s Mgr. Radimem Wolákem jsem se rozhodla pro hlubší prozkoumání názorů menšího 

počtu rodičů a pedagogů. Mým cílem totiž není pouze zjistit celkový těžko měřitelný 

názor na novou dětskou stanici, ale ráda bych odhalila zajímavosti, zvláštnosti a odlišnosti 

v pohledech a zkušenostech jednotlivých respondentů. Cílem je nahlédnout do domovů a 

rodinného chodu mnou oslovených rodin a zjistit, jak opravdu rodiče Déčko vnímají, co 

v jejich dětech pořady vyvolávají, ale co také vyvolávají v nich samých, chci vidět a 

zaznamenat, jaké emoce a reakce, přemýšlení nad Déčkem a jednotlivými pořady a 

tématy rozhovory vyvolají. Zásadní publikací při přípravě na vedení kvalitativních 

rozhovorů mi byla anglicky psaná kniha InterViews (Kvale a Brinkmann, 2009). Steinar 

Kvale byl ředitelem Centra kvalitativního výzkumu při univerzitě  Aarhus v Dánsku, 

působil jako profesor pedagogické psychologie. Členem Centra kvalitativního výzkumu 

v Dánsku je  i druhý z autorů, sám na univerzitě Aarhus a také v Oxfordu studoval 

psychologii a filozofii.  

Ačkoli jsem se snažila držet některých rad a zásad, které autoři uvádějí a využila jsem 

některých doporučených postupů, zásadním postupem při vedení rozhovorů, bylo dovést 

respondenty k uvolněné a přirozené promluvě o svých pocitech, názorech a myšlenkách 

v souvislosti se stanovenými tematickými okruhy. I autoři knihy InterViews uvádí, že 

přílišné vedení rozhovoru a strukturování otázek a postupu vede spíše k uzavírání dalších 

cest, kam rozhovor vést a připravuje výzkumníka o další informace a další zjištění. Autoři 

dávají důraz na schopnosti a intuici výzkumníka, jako na klíčový prvek rozhovoru. 

Prvotní obavy z ostychu respondentů, které se mírně potvrdily v prvním i druhém kole 
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rozhovorů, jsem musela do třetí etapy odbourat. Skutečně někteří rodiče více přemýšleli 

o tom, co říkají a jaké světlo to vrhá na ně, případně jejich výchovu a mediální návyky. 

Proto jsem se snažila o co nejpříjemnější prostředí i atmosféru během rozhovorů, 

respondenty jsem také ujistila a zdůraznila, že zkoumám názor na novou televizní stanici 

a její pořady, nikoli jejich přístup k dětskému sledování televize. 

Kvale a Brinkmann uvádí ve své knize sedm stádií, které charakterizují proces 

vytváření rozhovorového projektu.  

1. Thematizing - stanovení účelu výzkumu, proč a co vlastně budu zkoumat? Touto fází 

prošla práce v době sepisování tezí. Protože je Déčko první veřejnoprávní dětskou televizí 

na české scéně, rozhodla jsem se toto zaznamenat. Pohled rodičů je zásadní pro úspěšnost 

kanálu, protože alespoň u dětí předškolního věku jsou rodiče ti, kdo rozhodují o sledování 

či nesledování televize. Všeobecně diskutovaná škodlivost televize a tendence rodičů k 

omezování jejího sledování jsou nepopiratelné jevy, zajímá mě, zda Česká televize 

zvládne přinést koncept, který nějak ovlivní a pozmění tento trend. V rámci toho budu 

zkoumat spokojenost s novým televizním vysíláním, jeho odlišnost od dosavadních 

dětských stanic a jeho nedostatky. 

2. Designing - naplánování studie, rozmyšlení jednotlivých kroků a postupů. V této fázi 

jsem se ocitla částečně již při tvorbě tezí, kdy jsem rozmýšlela celý koncept práce a 

musela jsem naplánovat postupy, které budu používat, témata teoretické části práce i 

zkoumané okruhy ve výzkumném oddíle. Zásadní bylo rozplánování tří etap, ve kterých 

jsem prováděla rozhovory. Důležité bylo také promyslet, jak bude probíhat konečné 

analyzování dat tak, aby sběr dat odpovídal a umožnil následnou analýzu.  

3. Interviewing - samotná fáze provádění rozhovorů zahrnuje i přípravu na jejich 

provádění. Zde jsem se věnovala především knize InterViews a stanovené výzkumné 

okruhy jsem rozšířila o další myšleny a modelové otázky. K přípravám také patřilo 

shánění materiálů, které bylo vhodné mít při samotných rozhovorech po ruce - například 

televizní program Déčka, nebo seznam pořadů, také profily jednotlivých respondentů a 

později i jejich odpovědi z předchozích fází rozhovorů. 

4.Transcribing - tedy přepis zaznamenaných rozhovorů jsem neprováděla sama, na 

pomoc jsem si domluvila dva studenty gymnázia. Protože zkoumám názory rodičů a 

nezacházím hlouběji do nemluvených projevů, rozhovory jsme přepsali doslovně bez 

hezitačních zvuků, pauz nebo třeba smíchu. Upravili jsme také mírně jejich formu, 

především jsme vynechali některá výplňová slova a upravili některé věty tak, aby dávaly 

jasnější význam. 



23 

 

   

5. Analyzing - analyzování získaných dat a prezentování zjištění a závěrů je důležitým a 

nelehkým úkolem. Jeho postup je vhodné mít rozmyšlený dopředu tak, aby analýza pak 

byla jednodušší a vůbec možná. Zjištění jsem chtěla prezentovat v tematicky oddělených 

celcích, proto jsem se i při rozhovorech držela předpřipravených okruhů a vyhledávání 

informací k jednomu problému pak bylo jednodušší. V textu jsem hledala odpovědi na 

předem stanovené otázky, které se objevily již v tezích. Hledala jsem také zajímavosti a 

odlišnosti, výpovědi, které utvoří základ analytické části i ty, které ji ozvláštní a dodají jí 

na zajímavosti. 

6.Verifying - ověřovaní a zjišťovaní správnosti či pravdivosti tvrzení respondentů, ale 

také zobecnitelnosti získaných informací. Především otázka zobecnitelnosti je v mé práci 

stěžejní a při mém kvalitativním výzkumu není přílišná zobecnitelnost žádoucí. Dále je 

vhodné se zamylet nad relevancí výpovědí ke zkoumáným tématům. 

7. Reporting - prezentování získaných informací a  vytvoření závěrů a výsledků. 

Samotné prezentování probíhalo seskupením tematicky si odpovídajících výpovědí, 

jejich pročtením a následným formulováním myšlenek a textu.  

Jelikož zkoumám desítku respondentů a nejedná se o reprezentativní vzorek, snažila jsem 

se ve výsledném textu nekvantifikovat a nezobecňovat. Pokud mi některé zjištění 

potvrdili všichni respondenti, stále to nepopírá, že další deset respondentů by totéž tvrzení 

vyvrátilo. V analytické části tedy popíši k jednomu tématu všechny názory, které se 

objevily, podobné názory shrnu do společného sdělení a některé názory či zkušenosti 

podpořím citací. Po prezentaci získaných dat se vždy ještě snažím věc okomentovat a 

zjistit, co vlastně zjištění samotné znamená, čím je způsobené a co nám říká.  

 

Okruh respondentů a tím i hlavního tématu pro tuto práci jsem si stanovila tak, 

abych se jim uměla co nejvíce přiblížit a chápat jejich problémy a potřeby. Jako matka 

předškolního dítěte jsem proto zvolila jako cílovou skupinu rodiče předškolních dětí. Pro 

výběr konkrétních respondentů jsem neužila žádné konkrétní metody. Jelikož jsem 

hledala 8 - 12 rodičů či pedagogů, kteří se starají o dítě ve věku 4 - 6 let, zvolila jsem 

nejjednodušší cestu a to oslovení mých známých a jejich přátel. Jelikož jde o kvalitativní 

výzkum a nelze získané poznatky zobecňovat a kvantifikovat, nebylo pro mě důležité 

získat reprezentativní vzorek, ale upřednostnila jsem přátelské prostředí a náladu během 

rozhovorů tak, abych při vhledu do rodinného života byla co nejúspěšnější.  

Zatímco shánění rodičů předškolních dětí, kteří používají televizi a jsou ochotni 

se o ní bavit nebylo příliš komplikované, shánění pedagogických pracovníků vyšlo jako 
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nelehký úkol. Po neúspěšných osloveních spřátelených učitelek z MŠ jsem přistoupila   k 

oficiální cestě a oslovila jsem několik školek telefonicky. Ještě před prázdninami, tedy 

než bylo Déčko spuštěno, mi asistenci při tvorbě práce přislíbily ředitelky tří mateřských 

škol s tím, že jedna či dvě učitelky (z každé školky) mi budou k dispozici. Při dalším 

kontaktu k samotnému stanovení data rozhovorů dvě ze tří ředitelek spolupráci odmítly s 

tím, že televizi již nesledují, nebo pouze okrajově a že se mnou nemají o čem mluvit. V 

poslední školce se mi podařilo domluvit dvě schůzky, jedna z učitelek však odmítla 

vypovídat jako pedagogický pracovník, zmíním ji tak mezi respondenty - rodiči. Nakonec 

tak do výzkumu mohu zahrnout pouze výpověď jedné učitelky MŠ, paní Jany.  

Druhým pedagogickým pracovníkem, kterého mohu zahrnout do výzkumu, je 

Kamila Chroboková, speciální pedagožka, vychovatelka v Jedličkově ústavu. Od Kamily 

mám výpovědi ve všech třech výzkumných etapách a věřím, že budou zajímavým 

přínosem a přidanou hodnotou k této práci. 

  

2.1.1 Výzkumné okruhy 

 Pro vedení rozhovorů jsem si stanovila jednotlivé tematické okruhy. Okruhy se 

odvíjejí především od specifik a charakteristik Déčka. Během samotných rozhovorů jsem 

měla připravenou určitou osnovu, kde byly okruhy a k nim vztažené modelové otázky 

zaznamenány20. Tato osnova byla spíše nápovědou, a sloužila během rozhovoru pro 

kontrolu toho, že jsem žádné téma neopomněla. Výzkum plynul spíše přirozeně a mezi 

okruhy jsme plynule přecházeli a postupně je doplňovali o nové informace a poznatky. 

Stanovených okruhů jsem se držela v druhé a především třetí etapě výzkumu. První etapa 

byla odlišná a představím ji blíže v odpovídající kapitole.  

1. Vnímání ČT:D - první okruh, který uváděl každý z rozhovorů, byl zaměřen na celkové 

vnímání Déčka. Na počátku šlo o vyslovení prvního verdiktu a pak také přirovnání Déčka 

k ostatním dětským kanálům a vyzdvihnutí jejich odlišností. Jedním z bodů této tematické 

části je také zjištění, zda rodiče upřednostňují Déčko před ostatními dětskými programy, 

zda se Déčko stalo tzv. první volbou mezi dětskými programy, jaké programy kromě 

Déčka vyžadují jejich děti a jaký názor na toto jejich rodiče mají. Do této části jsem také 

zahrnula to, jak respondenti vnímají fakt, že Déčko je veřejnoprávní televizí. Jaké 

                                                 
20 Příloha č. 2: Okruhy a poznámky k rozhovorům (textový soubor) 
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očekávání a předpoklady v nich tato skutečnost vyvolává a zda vysílání Déčka tomu 

doopravdy odpovídá.   

2. Bezpečnost televize byla zásadním tématem - jedním z nejdůležitějších rysů a 

vlastností, kterou se Déčko profiluje. Chtěla jsem znát názor rodičů na to, jak tvůrci svou 

roli v této věci zvládli a zda svůj cíl ohledně bezpečnosti televize zvládají plnit. Dovolují 

rodiče samotným dětem sledovat Déčko bez obav, nebo se objevují jisté pochybnosti? A 

jak se budou odpovědi v této oblasti proměňovat s nabytými zkušenostmi? Zajímají mě 

konkrétní případy, ve kterých se respondenti nad obsahem Déčka pozastavili, pokud 

taková situace nastala, a případné další problémy, které se k bezpečnosti televize vztahují. 

3. Nové formáty, se kterými Déčko přišlo, a také další pořady, které jsou v domácnostech 

oblíbené, byly dalším tématem, u kterého jsme se zastavili. Speciálně jsme probírali 

Zprávičky, Čtení do ouška, Paličky, pohybově laděné pořady a další pořady nově 

vyrobené pro dětský kanál. Některé programy jsou na české scéně novinkami a jedním z 

cílů této práce je zjistit, jak působí na rodiče, zda je vítají, přijdou jim přínosné a vhodné, 

nebo naopak nepotřebné nebo je nevyhledávají. Ne všechny pořady v nových formátech 

jsou cílené na věkovou skupinu, kterou s rodiči komentujeme, k některým pořadům se 

zase rodiče nedostali a neznají je, proto v práci nepostihnu všechny pořady, které jsou do 

programu Déčka nově zařazeny. Tento okruh ale zahrnuje širší spektrum témat, o kterých 

jsme se bavili, všechna se ale poutají ke konkrétním pořadům. Kromě spokojenosti  a 

připomínek jsem také zjišťovala, co třeba v rodičích nebo dětech pořad vyvolává. O které 

pořady si děti samy říkají, které jim rodiče sami účelně pouštějí, které pořady fungují jako 

součást určitých rituálů domácího chodu, které pořady v dětech opakovaně vyvolávají 

podobné reakce. Právě v této části bylo důležité vnímat sdělení od respondentů a citlivě 

jej rozvíjet tak, aby se dotazovaní přirozeně a uvolněně rozpovídali a vybavili si další a 

další situace a lépe formulovali své názory a myšlenky. 

 4. Mediální výchovu jako takovou jsem v práci nezkoumala, dotkli jsme se jí ale           v 

jednom z okruhů a to právě v souvislosti Déčkem. Baví se rodiče s dětmi o televizi, 

inspiruje je Déčko k tomu nějakým způsobem? Sledují rodiče Déčko s dětmi? Vyvolávají 

některé pořady v dětech otázky a třeba otázky, které se týkají mediální sféry?  

5. Součástí projektu jsou i webové stránky www.decko.cz, pro televizi je web 

doplňkovým nebo sesterským projektem. Nabízí další prostor pro děti a reagují také na 

změny ve společnosti a dostupnější, modernější a stále více používané technologie. Chtěla 

jsem především vědět, zda je rodiče nebo jejich děti navštívili, zda je navštěvují 

pravidelně a za jakým účelem, zda jsou s jejich obsahem spokojeni. 
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6. Negativa a důvody k nespokojenosti s Déčkem jsem samozřejmě chtěla zaznamenat 

také. Zajímalo mě, co na Déčku rodičům chybí, nebo co by naopak nemuseli na Déčku 

sledovat vůbec. Jaký typ pořadů nevyhledávají a jaké další problémy i třeba technického 

rázu se ke kanálu pojí. V této otázce je opět poměrně složitá práce s respondenty v tom 

směru, že je možné, že sami o podobných věcech třeba nepřemýšleli. Vymyslet narychlo, 

jaký typ pořadů by v televizi uvítali, nemusí být vůbec jednoduché.  

7. Shrnutí, role Déčka v rodině - nakonec jsem chtěla po respondentech konečnou 

evaluaci. Jaké má Déčko postavení v rodině, jakou roli zastává a jak si v tom vede. 

Rozhovor jsme uzavírali tím, aby mi rodiče v několika větách sami řekli, čím pro ně 

vlastně Déčko je. 

 

2.1.2 Respondenti 

Ráda bych stručně představila skupinu respondentů, kteří mi byli ochotni při mé 

práci asistovat. Práci jsem naplánovala tak, abych ve všech etapách rozhovorů mluvila 

s totožnými respondenty. Tento plán byl bohužel zkomplikován nedostupností některých 

respondentů v první fázi rozhovorů. Druhá fáze byla poznamenána technickými problémy 

s naladěním stanice ČT:D, bylo tedy nutné rozšířit okruh dotazovaných, jelikož někteří 

rodiče, kteří ochotně spolupracovali při první etapě, nyní nemohli Déčko naladit, a tedy 

nemohli popsat své první dojmy. První fáze výzkumu se zúčastnilo osm respondentů. Z 

rodičů se jednalo bez výjimky o matky, všechny mají alespoň jedno dítě ve věku od 4 do 

6 let. Doplnila je speciální pedagožka Kamila. V průběhu druhé etapy rozhovorů, které 

se zúčastnilo celkem jedenáct osob (sedm matek, jeden manželský pár, speciální 

pedagožka a učitelka z MŠ),  jsem narazila na další aspekt, který poměrně výrazně 

ovlivňuje mou práci. Jde o zaměstnanost mých respondentů. Pouze dvě ze sedmi matek 

mají doma ještě jedno mladší dítě, které nedochází do školky, tedy jsou přes den doma a 

mají možnost shlédnout větší množství pořadů. U pracujících respondentů jsem narazila 

právě na tento problém – možnost sledování televize se naskytuje až po návratu z práce. 

Jedná se tedy obvykle o pozdní odpolední a večerní program. Pro potřeby mé práce by to 

mohlo postačit, ale aby byl v této práci obraz o ČT:D ucelený, rozhodla jsem se pro třetí, 

stěžejní etapu rozhovorů ještě přibrat dvě maminky (Hela a Katka), které vyzvedávají své 

předškolní děti ze školek po obědě a se svými mladšími potomky mohou sledovat i 

dopolední část vysílání. Naopak respondentka Helča se z posledního domluveného 

rozhovoru omluvila, protože se  podle svých slov v podstatě nedostala s Déčkem do 
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kontaktu, její syn pouze sledoval Šmouly z DVD přehrávače a poslední měsíce neměl o 

jiný televizní program zájem. Nepřipadala si tedy, že by byla schopna mi na otázky 

odpovídat. Také paní učitelka Jana odmítla další rozhovor, hlavním důvodem bylo 

nezavedení Déčka do školky. Sama uvedla, že nemá další poznatky, které by mi od 

posledního setkání mohla sdělit. Třetí etapy se tak nakonec učastnilo 9 maminek, 

speciální pedagožka Kamila a také jeden otec - Slávek, s nímž jsem vedla rozhovor v 

rámci předvýzkumu a testování stanovených okruhů a modelových otázek. 

 

 Samotnému výzkumu předcházelo vytvoření profilů jednotlivých rodičů, 

zajímalo mě jejich profesní či studijní zaměření, počet a věk jejich dětí. Také to, zda děti 

dochází do školky a zda je některé z dětí jakkoliv omezené nebo něčím specifické.  

Ráda bych předem upozornila na několik respondentů, kteří se něčím od ostatních 

odlišovali nebo byli specifičtí. Maminka Petra je bývalou studentkou mediálních studií a 

v mediální oblasti se i nadále pohybuje, má nyní již šestiletého syna a čtyřletou dceru. Za 

pozornost také stojí Kamila, která je vychovatelkou v Jedličkově ústavu. Stará se během 

své práce zhruba o desítku hendikepovaných dětí. V rozhovorech s ní jsme se soustředily 

především na děti, které jsou mentálně na úrovni předškolních dětí. Speciální pozornost 

také budu věnovat paní učitelce Janě, která působí jako pedagogický pracovník 

v mateřské škole v Praze. Více se také budu věnovat mamince Lucce, u které jsem mezi 

jednotlivými etapami rozhovorů zaznamenala největší názorovou změnu a posun. 

Kompletní soupis respondentů a jejich stručný popis je součástí přílohy. 

  V celé práci jsou respondenti označováni vždy stejným tvarem křestního jména, 

(mezi respondentkami se totiž objevilo několik totožných krestních jmen) tak je tomu i 

v přepisech rozhovorů a soupisu respondentů. 

 

2.2 První fáze výzkumu 

 V první fázi výzkumu jsem chtěla zjistit, zda rodiče předškolních dětí vědí, že 

Česká televize chystá nový dětský kanál. První vysílací den Déčka připadl na poslední 

den prázdnin, tedy 31. 8. 2013. Mým cílem bylo provést první rozhovory, nebo spíše malý 

průzkum mezi mými respondenty, v krátké době před spuštěním kanálu tak, abych 

rodičům dopřála maximální možnou dobu k tomu, aby se k nim informace o novém 

kanálu dostaly. Ačkoli jsem měla v plánu se pevně držet předem zvolených postupů, 

poslední prázdninový týden, kdy měly rozhovory probíhat, se ukázal jako nešťastně 
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zvolený. Bylo velice složité domluvit se s respondenty na termínu osobního setkání a 

zachytit je po návratu z dovolených a v průběhu školních a pracovních příprav. Nakonec 

jsem byla nucena částečně ustoupit od svého plánu a některé respondenty jsem nebyla 

schopna osobně dotazovat. Vzhledem k jasným otázkám, které jsem si stanovila, nakonec 

varianta telefonního či emailového dotazování nebyla pro počáteční fázi výzkumu 

překážkou. 

V této fázi také došlo k prvnímu seznámení s respondenty a k vyloučení některých z nich, 

především kvůli jejich vlastnímu uvážení. Dvě maminky měly dojem, že kvůli časovému 

vytížení nezvládnou zaznamenat dostatečný objem televizního vysílání tak, aby zvládly 

zodpovědně přinést do rozhovorů své poznatky. Oslovila jsem tedy několik dalších rodičů 

a nakonec jsem získala odpovědi na otázky od osmi respondentů.  

Zajímalo mne tedy, jaké povědomí rodiče mají o plánovaném dětském kanálu, co od něj 

očekávají. Zároveň jsem ale chtěla zjistit, jaký přístup mohu od rodičů čekat a zda se mezi 

respondenty vyskytuje i někdo, kdo se médiím více věnuje, nebo se alespoň o novinky 

zajímá. Proto jsem také zařadila otázky, které zkoumaly informovanost o doprovodných 

akcích a projektech Déčka; nemám na mysli jen informační a reklamní kampaň, ale také 

internetové stránky.  

V dalších podkapitolách nejprve okomentuji aktivity, které dětská televize spustila  

k vlastní propagaci. Zahrnuji je nyní tak, aby bylo v následující analytické části jasné,     

čemu se právě otázka o prázdninové soutěži věnovala. V analytické části již přinesu 

výsledky první fáze výzkumu. 

 

2.2.1 Sebeprezentační aktivity kanálu 

 Spuštění samotného vysílání předcházely různé projekty, které měly informovat o 

novém kanálu a přilákat diváky. Kromě upoutávek na dalších kanálech ČT a reklamní 

kampaně se mohli lidé setkat s prázdninovou soutěží nebo třeba zábavným dětským 

dnem. Právě v prázdninové soutěži, nazvané Stopář, se začal projevovat vzdělávací záměr 

Déčka. V rámci soutěže měli účastníci možnost navštívit některá z osmdesáti míst po 

České republice, která jsou propojena s některými pohádkovými postavami, televizními 

postavami nebo výrobou pořadů. V den spuštění vysílání nového kanálu, tedy 31. 8. 2013, 

byl pro veřejnost také připraven zábavný dětský den v Centrálním parku v Pankráci. 

Kromě dětských atrakcí zde bylo pódium, na kterém vystupovaly různé televizní 

osobnosti, a především zde byly představovány nové pořady Déčka. Pro rodiče byl 
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připravený info stánek a občerstvení, pro děti soutěž a možnost setkání s některými 

oblíbenými postavami z České televize, velkou oblibu dali návštěvníci najevo třeba 

Michalovi z Kouzelné školky, který zde prezentoval svůj chystaný pořad Ábécédé  

s Michalem. Vybrané nové pořady zde pak měly svá stanoviště.  

 Kdo se o Déčko více zajímal, mohl se také dostat k informační brožuře, která je 

dostupná na webu ČT, kde se Déčko rodičům trochu více představuje a popisuje svou 

naplánovanou cestu a seznamuje se svými tvůrci. 

Televizní kampaň probíhala především v podobě reklamních spotů na kanálech 

ČT. Spoty informovaly o příchodu nového televizního kanálu pro děti, lákaly na to, že 

Déčko začne vysílat „již o prázdninách“. Spoty však nenesly konkrétnější informace o 

náplni kanálu nebo jeho poslání. Informace o novém kanálu se také v České televizi 

objevovaly prostřednictvím rozhovorů v některých magazínech a dalších pořadech. 

 

2.2.2 Analytická část první fáze výzkumu 

 Dotazování jsem začala poměrně jednoduchou, ale zásadní otázkou, zajímalo mě, 

zda respondenti vědí, co to je ČT:D. Všichni dotázaní shodně pozitivně reagovali, všichni 

uvedli, že Déčko je nový dětský kanál České televize. Většina z nich se také o Déčku 

dozvěděla z televizní kampaně. Výjimkou byla Petra: „Před půl rokem z rozhovoru  

s panem ředitelem Dvořákem v médiích, myslím, že na mediar.cz. O konkrétním názvu 

pak cca před dvěma měsíci z TV reklamy na tento kanál a z facebookového vtipu o 

jednoduchém grafickém návrhu názvu.“  Je tedy patrné, že kromě mediálně zaměřené 

Petry se nikdo o nový kanál významněji nezajímal. Všichni respondenti přijali informaci 

o novém kanálu v rámci přijímání televizních obsahů a v rámci cílené kampaně. 

Zásadním bodem první etapy bylo zaznamenat očekávání rodičů a pedagogů. Ta už se ale 

již v několika případech lišila. Několikrát se ozval hlas, který doufal v pěkné, nejlépe 

české pohádky pro děti: „Já doufám, že tam budou pořady pro děti – takové ty naše české 

pohádky, ty jsou nejhezčí, ne ty pořady kde se postavičky neustále mlátí – to se mi fakt 

nelíbí;“ k názoru Helči se přidaly i další maminky a uvedly, že „americké a asijské“ 

seriály typu Pokémoni a Želvy Ninja neodpovídají tomu, co by nejraději svým dětem 

pouštěly. Rozdílnost v zaměření rodičů se projevila jasně například u Renáty, učitelky 

biologie a zeměpisu: „Zajímavé vzdělávací programy o přírodě pro určitou věkovou 

skupinu“. Petra, absolventka mediálních studií, popsala svou představu následovně: 

„Kvalitnější vysílání pro děti, nikoliv výhradně animované. Pořady, které nebudou pouze 
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pohádkami a seriály, ale taktéž programem v rámci věkové skupiny zaměřeným na 

informace a vzdělání..“ Znatelné rozdíly se projevily i v informovanosti rodičů. Oproti 

Petře, Michaela velké změny neočekávala: „S dětmi sledujeme dětské pořady ve všední 

den večer a hrané pohádky. To se asi nezmění, jen se budeme dívat na Déčko“. V 

odpovědích některých respondentů byl také znát jejich přístup k dětskému sledování 

televize, nejsilněji u Lucky: „Neočekávám nic, pouze vyplnění volného času pro děti, 

kterým se rodiče nemají čas příliš věnovat“. Velká očekávání měla ale vychovatelka 

Jedličkova ústavu, Kamila: „Očekávám, že tam bude vhodný program, koukáme třeba na 

Ordinaci v růžové zahradě, protože tam prostě není nic, co by pro ně bylo vhodnější. 

Takže kdyby tam byly třeba nějaké pohádky, nebo zábavné pořady, které by byly ale pro 

nižší věk, nebo nižší intelektuální úroveň. Protože když koukáme třeba na Barrandovský 

videostop, tak oni to neznají a je to pro ně strašně těžké. Ony ty pořady, které je baví, 

třeba Bludiště, chodí dopoledne. My si je třeba i nahráváme, abychom si to mohli večer 

pustit.“ Pokud bych měla nějak shrnout očekávání, která se mezi mými respondenty 

objevovala nejčastěji, skvěle k tomu poslouží odpověď Simony: „Určitě nějaké zajímavé 

věci pro děcka, ať už se to týká těch malých – pohádky, nebo třeba programy o zvířatech 

pro větší děti, potom třeba i nějaké technické věci pro starší děti. Řekněme, že já si myslím, 

že by to mohlo být zajímavé pro děti do takových třinácti, maximálně patnácti let.“  

Z odpovědí rodičů se dá někdy vyčíst jejich zaměření a také jejich přistup ke sledování 

televize. Dá se ale říci, že kromě Lucky, která televizi pro děti spíše odmítá, všichni 

vzhlíželi k Déčku jako k možné změně, k něčemu novému a lepšímu. Zde jistě hrál roli 

fakt, že Déčko je veřejnoprávní televizí a patří mezi kanály České televize. Bylo by jistě 

zajímavé sledovat, jak by vypadala očekávání v případě, kdy by nový dětský kanál 

chystala některá z komerčních televizí. V očekávání respondentů se také odráží to, co 

momentálně ve vysílání postrádají a co by uvítali.  

Dalším bodem bylo zjistit, zda se o Déčko rodiče předem zajímali a vyhledali si 

třeba některé informace. V první řadě jsem se jich ptala na pořady nových formátů, které 

Déčko plánovalo. Většina rodičů netušila, že Déčko má tyto nové pořady připravené, 

někteří ale zaznamenali informaci, že kromě dětské televize je také připravována kulturní 

televize ČT art. Jako jediná měla alespoň tušení o plánovaném programu Petra: „Mlhavé 

ponětí mám, těším se na pořad pánů Čermáka a Šímy, jinak zatím nemám bližší 

informace.“ Z odpovědí je zřejmé, že rodiče nebyli inspirováni k tomu, aby se o Déčko 

blíže zajímali. Televizní kampaň přinášela spíše samotnou strohou informaci o tom, že 
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bude nový dětský kanál. Na konkrétní pořady nelákala, ani rodiče nebyli vedeni k tomu, 

aby se více dozvěděli.  

Negativní odpovědi jasně převládaly i ve chvíli, kdy jsem se ptala na to, zda rodiče 

zaznamenali prázdninovou soutěž Déčka, jedinou kladnou odpověď přinesla opět Petra: 

„Ano, v ZOO Olomouc měli Stopář.“ Pouze záporné odpovědi jsem dostala při dotazování 

se na návštěvu webových stránek Déčka. Na rozdíl od webu České televize, web Déčka 

zatím žádného z mých respondentů neinspiroval k jeho prohlédnutí. I odpovědi k 

posledním dvěma otázkám ukazují, že respondenti byli spíše pasivními příjemci obsahů 

a pravděpodobně jejich vztah k televiznímu vysílaní jako takovému nebyl natolik 

závažný, aby v nich způsobil další touhu po informacích. Prázdninová soutěž byla 

provedena tak, že pokud se jí někdo neúčastnil cíleně, mohl při prázdninovém výletu 

náhodně na některé stanoviště narazit. To se stalo však pouze Petře. 

V této fázi výzkumu došlo k prvnímu seznámení s respondenty. Tato fáze ukázala 

některá poměrně konkrétní a některá spíše obecnější očekávání, ke kterým se budu v 

průběhu výzkumu vracet a budu sledovat jak se plní, nebo neplní a jak situaci budou 

zpětně komentovat samotní respondenti. 

2.3 Druhá fáze výzkumu 

 V druhé fázi výzkumu jsem se věnovala během druhého říjnového týdne. V té 

době uběhlo od spuštění Déčka pět týdnů a rodiče i děti již měli možnost se seznámit s 

jeho obsahem a některými pořady. Tuto možnost ale neměli úplně všichni, jelikož 

technické problémy nedovolily mnoha obyvatelům České republiky nový program 

naladit. Toto omezení se dotklo i dvou maminek, se kterými jsem měla domluvený termín 

rozhovoru. O rozhovor jsem tedy požádala ještě další rodiče, abych tak doplnila počet 

aktivních respondentů. Nemožnost naladit Déčko se mezi některými rodiči stala tématem 

diskuze. Dvě matky – sousedky, které musely rozhovor odvolat, popisovaly, jak honily 

doma manžely, aby Déčko naladili. Zjišťovaly i na dětských kroužcích, zda ostatní rodiče 

sdílejí podobný problém. Také se mi ale stalo, že jedna z maminek, která přislíbila účast 

v mém výzkumu přes společnou známou, po telefonickém rozhovoru přiznala, že vůbec 

netuší, že nějaké Déčko existuje a že tedy nebude vhodným pomocníkem. 

Počet odpovídajících rodičů v druhé etapě rozhovorů byl původně sedm, dále jsem 

mluvila s Kamilou – vychovatelkou v Jedličkově ústavu a také se dvěma učitelkami 

z mateřské školy – s Janou a Alenou. Alena ale jako asistentka učitelky odmítla vypovídat 

jako „pedagogický pracovník“ s tím, že program pro děti nepřipravuje, ale mám-li zájem, 
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nabízí mi pohled rodiče. Výpověď Aleny je tedy zahrnuta mezi rozhovory ostatních 

rodičů. 

 V této fázi jsem již rozhovory vedla na základě stanovených tematických okruhů, 

nesnažila jsem se však ještě proniknout tolik do hloubky a nezkoumala jsem věci tak 

podrobně jako v následující fázi. Cílem bylo především získat první dojmy a zachytit tu 

fázi, kdy ještě respondenti televizi spíše poznávají a zjišťují, co jim nabídne.  Mluvila 

jsem s nimi zatím jen o pořadech, které sami zmínili, a narazili jsme i na některé nové 

formáty. V samotné analytické části se budu věnovat především zjištěným prvním 

dojmům, prvním názorům a  prozatímní spokojenosti, také negativům a obavám, které 

Déčko za prvních pět týdnů vyvolalo. Další zjištění, která se budou více týkat tematických 

okruhů a nebudou samotnými respondenty změněna v dalším rozhovoru, zahrnu spíše do 

analytické části třetí fáze, protože tak budou zjištěné informace k jednotlivým okruhům 

ucelenější a vhodněji zpracované. V této fázi jde také o zachycení těch názorů, které se v 

průběhu výzkumu mohou měnit, a bude vhodné komentovat jejich průběh a posun v další 

fázi výzkumu.  

 

2.3.1 Struktura programové nabídky 

 Program Déčka je popisován jako jasně strukturovaný a pro rodiče snadno 

předvídatelný. Je dělen do jednotlivých bloků, kterým  tvůrci připisují také mediálně 

výchovnou funkci. Snaží se tak děti pobídnout k tomu, aby lépe vnímaly, jak dlouhý 

časový úsek u televize tráví. 

Vysílání ve všední dny má vždy stejné rozložení. Ranní a dopolední část je 

věnována mladší cílové skupině - dětem od 4 do 8 let. Od začátku vysílacího času tj. 6:00 

nabízí Déčko dětem především animovanou tvorbu, den startuje Raníčkem - původní 

domácí tvorbou, blok pak doplňují obvykle převzaté pořady. V 7:00 je blok pro nejmenší 

přerušen sitcomem, nebo seriálem pro starší věkovou skupinu, pro děti od osmi let, 

kterým je věnováno dvacet minut před jejich odchodem do školy. Následuje další vysílací 

blok pro menší diváky, který je vyplněn reprízami pořadů z minulého týdne. Zde se už do 

programu zapojují další typy pořadů, patří sem Kouzelná školka, pořady o cvičení či 

vaření, zábavné vzdělávání i pořady o zvířátkách. Kolem dvanácté hodiny pak přichází 

čtená pohádka, Raníček a Večerníček pro děti, které jdou po obědě spát. 
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Od 13:00 se Déčko začíná zaměřovat na děti od 8 do 12 let. Blok začíná reprízami 

domácích zábavně vzdělávacích pořadů, pokračuje seriály a pak je opět program proložen 

zábavným vzděláváním a lifestyleovými magazíny o vaření či o sportu. 

V 16:00 se Déčko vrací ke svým mladším divákům a nabízí zábavně vzdělávací programy 

a především Kouzelnou školku a pohybový pořad. Následuje Planetá Yó, která opět cílí 

na starší skupinu. Blok pro starší je doplněn animovanou tvorbou, nebo sitcomy. 

18:40 je čas, kdy chodí na Déčku Zprávičky. 18:45 jde potom Večerníček. Následuje 

oblíbené animované večerní pásmo, Paličky a nakonec Čtení do ouška.  

Vysílání Déčka je zakončeno animací s počítáním oveček, poté se z ČT:D  stává ČT art. 

 Víkendový program je od rána tvořen blokem animovaných pohádek a krátkých 

vzdělávacích pořadů. Důležitým pořadem i z hlediska sledovanosti je Studio kamarád, po 

něm následuje v sobotu Tam Tam, v neděli Draci v hrnci. Další program nabízí hrané 

dětské filmy, soutěže a další pořady s přesahem ke vzdělávání. Až kolem čtvrté hodiny 

se program zaměří na starší věkovou kategorii a nabídne seriál, po proložení animací pro 

mladší diváky, následuje magazín pro starší diváky. Po Zprávičkách dokončí vysílání 

animované příběhy typické pro věčerní pásmo. Víkendový program je přístupnější oběma 

cílovým skupinám Déčka a není striktně dělen do bloků.   

 

2.3.2 Oblíbené pořady a nové formáty  

 Tuto kapitolu, která popisuje jednotlivé pořady, které Déčko vysílá, jsem se po 

delším uvažování rozhodla umístit do výzkumné části práce a to především z toho 

důvodu, že v následujících kapitolách budu často o konkrétních pořadech mluvit a 

domnívám se, že je vhodné je představit právě těsně před tím.  

 Číslo jedna mezi všemi pořady Déčka mají Zprávičky, které jsou označovány jako 

„tahoun“, mají být pořadem, kterým se Déčko od ostatních dětských televizí odlišuje a to 

pro i přes to, že se jedná o první pořad tohoto typu u nás. Zprávičky chodí každý den v 

18:40, jsou následovány Večerníčkem a večerním pásmem pohádek. Jak je jasné z názvu, 

jde o zprávy pro děti, pořad trvá pět minut, provází jím mladí moderátoři a dětem jsou 

nabízeny různé reportáže; ty jsou samozřejmě přizpůsobeny věku diváků a to především 

tak, aby byly přitažlivé a zajímavé. Tématem jsou často události ze škol a volnočasových 

aktivit nebo jsou zpracovány různé zajímavosti. Není ale výjimkou, že se reportáž věnuje 

totožnému problému jako „dospělé“ zprávy, pokud jde o zásadní a důležité téma, které 

lze vhodně pro děti zpracovat. Zprávičky dokonce mají vlastní desatero: Zprávičky jsou 
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informace pro děti na ČT :D, jsou každý den čerstvé, jsou jednoduché a hravé, mluví 

s dětmi na rovinu, jsou dětem otevřené, jsou k dětem kamarádské, Zprávičkám mohou 

děti věřit, jsou pro děti bezpečné, jsou i na webu Déčka, Zprávičky jsou jedinečné.21  

 Další pořady v nové podobě přišly hned tři - Hýbánky, Jogínci a Taneční hrátky s 

Honzou Onderem. Provaděči těmito pořady vybízejí děti k pohybu, předcvičují, ukazují 

pozice dětské jógy a nabízí návod k prvním tanečním krůčkům. Tento formát není úplnou 

novinkou na televizní scéně, v dětské formě není však úplně obvyklý. Prostřednictvím 

těchto pořadů se k dětem dostává výzva k pohybu a také konkrétní návod a ukázka 

provedení. 

 Velmi zajímavým projektem je také Čtení do ouška, dříve pojmenováno jako 

Čítanka. Vypravěč s knihou v ruce předčítá dětem z obrazovky pohádku. Samotná podoba 

pořadu se ale obměňuje, objevují se dvě verze. V první sedí vypravěč na židli u dětské 

postele, kde leží děti, které poslouchají pohádku či usínají. V druhé verzi bývá 

vypravěčem známá osobnost, obvykle herec, či kulturně známá osoba, knihu předčítá bez 

dětí, však v doprovodu grafického znázornění některých částí čtené pohádky. Druhá verze 

pořadu není tak barevná a veselá jako první provedení, působí spíše dramaticky a 

váženěji. Právě čtení z knihy je posledním pořadem každého všedního dne, který Déčko 

nabízí dříve, než se přemění na ČT art. 

 Před Čtením do ouška běží ještě jiný zajímavý program, jsou jím Paličky. Je to 

anketa mezi dětmi v předškolním, nebo brzkém školním věku. Děti obvykle mají vysvětlit 

vybrané pojmy a poté odpovědět na doplňující otázky; „Co je to štěstí?“, „Co je láska“, 

„Věříte v boha?“, „Co je měsíc?“. Dětské odpovědi jsou vždy doplněny i odpovědí nějaké 

dospělé známé tváře. Právě dospělí vnášejí někdy do pořadu vážnost a snaží se 

zodpovědně pojem vysvětlit, někdy však přináší vtip a nadsázku. 

 Michal Nesvadba, kterého děti dobře znají z oblíbené Kouzelné školky, si pro děti 

připravil novinku s názvem Ábécédé s Michalem. Vtipnou a dětem ohromně přitažlivou 

formou Michal představuje dětem postupně jednotlivá písmena abecedy. Pro potřeby této 

práce odpovídá zmíněný pořad ideálně  zkoumané divácké věkové kategorii.  

 Zajímavým a vysledovatelným trendem je vytvoření pořadu pro děti podle 

úspěšného vzoru - původně dospělého pořadu. Takovými pořady jsou Zprávičky, 

pohybově zaměřené programy a také pořady o vaření se dočkaly své dětské verze, nese 

název Draci v hrnci. Úspěšný cyklus o slušném chování - Etiketa - kterým prováděl 

                                                 
21 Desatero Zpráviček. ČESKÁ TELEVIZE. Česká televize [online]. 2013 
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Ladislav Špaček, má své mládě také: Mistra E. Pan Špaček nechybí, jeho animovaná 

podoba je obohacena o masku superhrdiny ve žlutém společenském obleku, konkrétní 

příklady jsou názorně ukázány a přiblíženy na dnešní čtyřčlenné rodině, která má svá 

druhá já v paralelním pohádkovém světě - v Království Etikety. 

 Pro diváky vyšší věkové kategorie také Déčko přináší lifestylové magazíny (Zet 

box, Faktor U) nebo třeba hudební hitparádu Dé pětku, i oblast nových médií a technologií 

je pokryta a to pořadem Wifina. Velkou kapitolou jsou pořady zábavného vzdělávání, o 

krajích a zajímavých oblastech naší země přináší dětem informace Méďové na cestách, 

ale také České pexeso. Na Evropské země se pak zaměřuje Evropské pexeso. Nechybí ani 

pořady o zvířatech a přírodě - Kapitolky o havěti, Náš zvěřinec. Déčko opravdu přináší 

pořady z mnoha různých oblastí a věnuje se rozmanitým tématům; v hudebním oboru 

vzdělává pořad Opera nás baví, povědomí o biblických příbězích podporují Biblická 

pátrání, jednotlivé sporty a jejich postavení na české sportovní scéně představuje Aleš 

Valenta v pořadu Lvíčata. Zvědavost, touhu po hledání odpovědí a logické myšlení 

podporují další původní pořady České televize - Chytrost nejsou žádné čáry, Já budu 

Ensteinem!, Lovci záhad. Pro mladší diváky je připraven pořad TvMiniUni, ve kterém 

tvůrci odpovídají na nejrůznější otázky diváků a přináší vysvětlení na přírodní úkazy a 

spoustu dalších i každodenních záležitostí. Neobvyklým formátem je také Tam Tam, 

jehož prostřednictvím jsou dětem i rodičům prezentovány akce a události, které jsou pro 

děti vhodné a diváci je mohou využít a o víkendu navštívit. 

Diváky poměrně silně očekávaným seriálem byli Špačkovi v síti času. Příběh se 

točí kolem cestování časem a zabývá se otázkou, co by bylo, kdyby se něco stalo dříve 

jinak, to vše v  osudech rodiny Špačkových. 

  Déčko ještě nabízí dětem další programy - pohádky a seriály - hrané i animované, 

jejichž přesah ke vzdělávání a výchově je někdy také značný. 

Na Déčku se ale objevují mnohé pořady, které již diváci znají z vysílání ČT. Tyto 

pořady jsou pro děti i rodiče důležité, je to taková jistota, kterou znají, pro kterou se 

mohou bez váhání rozhodnout a z pohledu diváka tvoří také základní program. Mluvím 

především o Večerníčku, Kouzelné školce, Planetě Yó, Studiu Kamarád, obvykle tedy o 

pořadech, které nabízí delší program pro děti, provází jimi moderátoři a dochází v nich 

jak k přímému kontaktu s divákem, tak ke sledování pohádek a dalších krátkých pořadů. 

Z původních kanálů ČT se na Déčko přesunuli také Šikulové - výtvarný pořad nebo třeba 

oblíbená soutěž Bludiště, také vzdělávací pořady pro menší děti - Kostičky a Moudronos. 
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Za zmínku stojí také posledních pár minut, které každý den patří Déčku dříve, než v osm 

hodin začne vysílat ČT art. Předělem nebo ukončující scénou Déčka je symbolicky 

počítání oveček před spaním. Animovaný barevný krátký film ukazuje postupně 

jednotlivé ovečky, které se různými způsoby snaží překonat řeku. Každá volí jiný způsob 

- přelet s balónkem, skok o tyči, přeplavba nebo teleport i další originální způsoby. V 

pozadí se za ovečkami objevuje trojice zvířat, která bodově hodnotí jednotlivé snahy 

oveček.  

 

2.3.3 Převzatá tvorba  

 Velké množství pořadů pro děti z dílny České televize, z nichž jsem jistě 

nevyjmenovala všechny, je jen částí širokého repertoáru Déčka. Kromě seriálů a pohádek, 

které pochází od zahraničních tvůrců, také kanál nabízí vzdělávací a zábavné pořady, 

které byly vybrány Centrem převzatých pořadů. Již jsem zmiňovala animované 

postavičky, které doplňují některé české pořady, stejně tomu je v pořadu Nina a neurony, 

který přibližuje dětem svět vědy a techniky a hledá odpovědi na otázky o fungování strojů 

i lidského těla. Animované postavičky symbolizují jednotlivé smysly, jejichž pomocí 

dochází lidské tělo k poznání. Pokročilejší schopnosti a fyzikální i chemické zajímavosti 

využívá i pořad Výtvarka, který připomíná český pořad Šikulové, působí ale trochu 

náročněji. K oblíbeným, ale již dříve uvedeným patří i Věda je zábava. Některé pořady 

se věnují zvířatům, v zahraničí má úspěch dobrodruh, který se setkává s nebezpečnými 

živočichy v pořadu 60 zvířecích zabijáků. Historii dětem přibližuje úspěšný britský 

cyklus Děsivé dějiny. Spektrum, které zvládla ČT pokrýt i díky převzatým pořadům, je 

vskutku veliké.  

 O svou popularitu ani v současné generaci dětí nepřichází klasické Disney seriály, 

které jsou tahákem a které děti vyhledávají. K  těm úplně nejoblíbenějším patří Kačeři z 

Kačerova a Rychlá rota. 

  

2.3.4 Analytická část druhé fáze výzkumu  

 Prvním tématem, které jsme s respondenty probírali, byly první dojmy  z dětského 

kanálu. V tomto bodě ze sebe obvykle dotazovaný vychrlil právě to, co je pro něj na 

Déčku nejdůležitější a nejzásadnější, to co jeho samotného nejvíc zaujalo, zklamalo, nebo 

potěšilo. U mnoha rodičů jsem zaznamenala kladné reakce, potěšení z charakteristik 
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nového kanálu, výjimkou nebylo ani překvapení z úrovně, které Déčko dosahuje: (Alena): 

„ Já sem k tomu měla odpor, protože jsem si říkala, že není potřeba aby děti měly svůj 

speciální televizní kanál, že na to aby seděly u počítače další podnět už není potřeba. Ale 

je pravda, že mě překvapila, co se týče obsahu, že to není zas až tak špatné, co jsem 

očekávala.“ Mile překvapená byla i Pavla, která si neuměla představit, že by zvládla ČT 

vyplnit tak dlouhý vysílací prostor kvalitním obsahem, obávala se, že i Déčko sklouzne k 

vysílání pásem animovaných pořadů: „ Musím říct, že mě překvapila a jsem s ní 

spokojená, protože se mi líbí. Jsou tam jakoby ty historický věci, jsou tam ty cvičení. Mě 

to jako překvapilo a libí se mi to, abych pravdu řekla.“ 

Ani negativním ohlasům se ale Déčko nevyhnulo, nejsilnější negativní reakci projevila 

Renáta, u Déčka objevila konkrétní nedostatek, který velmi ovlivnil její vnímaní celého 

kanálu a jeho funkčnost či použitelnost v domácím prostředí: „Jako dobrý, ale víc by se 

mi líbilo to, kdyby to bylo jednoznačně rozdělené pro ty věkové skupiny. Mě tam třeba 

strašně přijde, že před tím večerníčkem je program naprosto nevhodný pro malé děti, 

takže jako když já, když třeba holky stihneme večeři, koupání dřív a oni to chtějí pustit, 

tak já to pustím a pak to musím znovu vypnout, protože to není pro ně vhodné a čekáme 

pak na ten Večerníček.“ Renáta narazila na problém, který možná nečekaně řešila jako 

jediná, je ale pravda, že dohledání informací o cílové skupině jednotlivých pořadů není 

jednoduché. Ačkoli tvůrci inzerují předvídatelný a přehledný program, věková vhodnost 

není uvedena ani na oficiálním programu ČT, ani na samotných stránkách Déčka. Déčko 

přistoupilo k označování vybraných pořadů číslicí, která značí věk, od kterého je vhodné 

pořad sledovat. Ovšem informace o zaměření pořadu na určitou věkovou kategorii 

opravdu chybí. Tomuto problému se ještě budu věnovat později a hlouběji ve třeti fázi. 

Michaela již ve svých očekáváních uvedla, že nepředpokládá velké změny, namísto 

Dvojky bude akorát zapínat Déčko, po prvním styku s Déčkem byla uspokojena právě 

pořady, které přešly z vysílání druhého kanálu na dětský kanál. Větší nabídka pořadů a 

tematické pokrytí ji ale potěšilo: „Vlastně oni se tam přesunuli všechny ty věci, na který 

my jsme koukali, takže jako díváme se tak, jak jsme se na to dívali před tím, plus ještě  

jsme si tam zjistili nějaký třeba ještě  něco jakoby trošku jiného. Takže jakoby to obohatilo 

asi takový jakoby spektrum toho jako na co jsme se dívali teda.“ Mnozí respondenti vítají 

přítomnost pořadů, na které jsou zvyklí, jsou pro ně určitou jistotou a odrazovým 

můstkem. Tyto pořady znají, ví co od nich očekávat a mohou se na ně spolehnout. Od 

nich se pak mohou odrazit a objevovat další pořady. První dojmy ale také zahrnují 

například fakt, že zrovna dvě z mých respondentek byly zvyklé dětem pouštět pořad 
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Šikulové, ten jim ale na Déčku chybí, jelikož byl zařazen do jiného vysílacího bloku. 

Naopak velmi pozitivní reakci přinesl pořad Ábécédé s Michalem, který potěšil Lucku 

především hlavním protagonistou Michalem Nesvadbou a také přípravou na školu v 

probírání písmen. Lucka také viděla pozitivum v tom, že synovi se existencí Déčka 

rozšířila nabídka pohádek a pořadů, ze kterých si může vybrat nějaký, který by ho zajímal. 

Pro Petru, zaměstnanou matku, byla od počátku Déčka největším problémem 

nedostupnost některých pořadů, které jsou vysílány v časech, kdy se ona ani její děti 

nemají možnost na televizi dívat. Dát dohromady programovou skladbu tak, aby se každý 

pořad dostal ke svému zamýšlenému divákovi je prakticky nemožné, na tento problém, 

který ale nastínila již nyní Petra, později poukázalo více respondentů. Situaci budu ještě 

podrobněji komentovat v další fázi výzkumu. Se samotným obsahem je ale Petra, stejně 

jako ostatní dotazovaní, spokojena. Veliké nadšení při příchodu Déčka projevila speciální 

pedagožka Kamila: „Jako pro mě to určitě splnilo všechny očekávání , mně to hrozně 

usnadnilo jakoby i práci v tom, že nemusím furt vybírat někde, stahovat z internetu nějaký, 

aby nám tam něco běželo, protože prostě to pustíš a běží to tam a hlavně ten výběr je 

docela takový citlivý i když tam je občas něco co je takový jako, že si třeba říkám no tak 

tahle pohádka by se mi jako opravdu nelíbila je to fakt hnusně namalovaný tak oni u toho 

sedí a dělají“jee to je hezký", takže jako ku podivu mají trošku jiný pohled na hezký 

pohádky. Takže jako o to je to lepší protože do teďka sem jim jakoby cpala něco co se líbí 

mně a teď je to nabídka, kterou vybírá někdo jiný což je pro je jako lepší.“ 

V rámci zjišťovaní prvních dojmů jmenovali někteří rodiče několik konkrétních 

problémů, nebo nedostatků. Co se ale týká obsahu samotného, nevyskytl se prozatím 

negativní ohlas, právě naopak. Déčko má na české scéně konkurenci v podobě 

komerčních dětských televizí, které jsou dostupné  jen v placených verzích, a většina dětí 

mých respondentů k nim nemá přístup. Oproti pásmům, která jsou dostupná v rámci 

digitálního celoplošného vysílání, Déčko přináší rozmanité pořady, ne pouze animované 

seriály. To Déčko odlišuje a v očích rodičů vychází pozitivně. Rodiče jsou mile 

překvapeni mnohdy prostě proto, že ještě neměli možnost se s podobným konceptem a 

obsahem dětské televize setkat.  

 Kromě již probraných prvních dojmů se také nyní chci věnovat bezpečnosti 

televize a tomu, jak prozatím respondenti důvěřují Déčku. Právě v této oblasti se může 

názor postupně dle zkušenosti měnit. Prozatím většina respondentů Déčku vyjádřila plnou 

důvěru. Renáta ani tak nereagovala na sliby kampaň o „bezpečném přístavu“, ale s 

vhodností obsahů pro děti aspoň v některých vybraných pořadech jednoduše počítá, týká 
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se to například víkendového pásma Studio kamarád: „Nevím co je v tom sobotním pásmu, 

nebo nedělním, na co se koukají, to prostě neřeším. No jako věřím tomu stejně, jakože se 

nekoukám na obsah Večerníčku, protože věřím, že Večerníček je prostě pořad pro malý 

děti.“ Pro Renátu je bezpečnost a vhodnost obsahu velmi důležitou vlastností dětského 

programu, u dětské televize by v této oblasti očekávala jistý servis. Nerada se zabývá 

vyhledáváním a kontrolováním, předpokládá, že to za ni udělají samotní tvůrci.  

Kamila vnímá bezpečnost jako úzce spojenou s reklamami a tak vyzdvihla nejen Déčko, 

které reklamní spoty vůbec nevysílá, ale celou Českou televizi, která je pro ni a její 

svěřence mnohem přijatelnější než komerční televize. 

U bezpečnosti, nebo spíše vhodnosti konkrétních pořadů se zastavila Pavla: „No a ten 

Phineas a Ferb, no to zas nemusí maminka.“ Pavla není spokojená s animovaným 

seriálem, který je samotnými tvůrci popisován jako pro mládež a rodiče. Její negativita 

však není natolik silná, aby ji donutila televizi vypnout či přepnout. Ačkoli jí seriál 

nepřijde pro děti vhodný, bere v úvahu i jejich nadšení a zájem a sledování zvoleného 

programu nepřeruší. Jako klasické, ale nevhodné, zmínila i Toma a Jerryho, sama uznává, 

že je na rodičích, aby zvážili, zda pohádku pustit, či nikoli. Pochybnosti vyvolal i seriál, 

který děti seznamuje s bojovým uměním s ním spojenou kulturou. Ačkoli má pořad určitý 

vzdělávací rozměr, je také plný bojování a sporů. Hledání hranice bezpečnosti je 

individuální pro každou rodinu, nebo i jedince. I když televizní kanál bude přinášet 

některé záruky, konečným hodnotitelem a také změny schopným hybatelem je samotný 

divák nebo jeho rodič či pedagog. 

Žádný z dalších respondentů se do doby této fáze rozhovorů nesetkal s ničím, co by ho 

donutilo přehodnotit svůj přístup k Déčku jako bezpečné televizi. Velkou roli v tom jistě 

hraje nepřítomnost reklam a program zaměřený výhradně na děti, také veřejnoprávnost 

televizi nastavuje určité mantinely. K této problematice se samozřejmě ještě vrátím v 

třetím analytickém oddíle.  

 Co se týká sledování konkrétních pořadů, zatím respondenti zmínili především 

pořady, které přešly na Déčko z ČT2. Všechny zajímá Večerníček, pro mnohé je dokonce 

součástí večerního rituálu. K nejsledovanějším patří také Kouzelná školka, Studio 

kamarád a večerní program, který následuje po Večerníčku, z něj rodiče vyzdvihují 

Kačery z Kačerova a také se pozastavují nad pořadem Phineas a Ferb. Vysoká obliba 

těchto pořadů pramení ze skutečnosti, že jsou již divákům známé a jsou pro ně ozkoušené. 

Také jsou tyto pořady zařazeny časově tak, že jsou dostupné nejvyššímu možnému počtu 

dětí z cílové skupiny, jsou také vysílány v čase, kdy se děti již zklidňují před spánkem a 
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k tomu může televize posloužit. Již jsem zmiňovala, že vyhledávaným pořadem jsou také 

Šikulové. 

Někteří rodiče již stihli zaznamenat i pořady, které jsou na Déčku nově. Značný zájem 

vzbudili Špačkovi v síti času a to i přes to, že seriál může být pro děti předškolního věku 

ještě trochu složitý. Mnohé rodiče zaujaly pohybové pořady - Jogínci, Hýbánky a Taneční 

hrátky s Honzou Onderem. Pavlu, lektorku dětské jógy zaujal překvapivě zrovna taneční 

pořad: „ To se mi líbí no a dětem taky právě. Minule dělali tango.Všichni tři takhle stojí 

v tom postavení před tou televizí, to je fakt úžasný jako.“ Pozornosti neunikly ani 

Zprávičky, které zatím spíš ale diváci poznávají. Alena, jejíž děti sledují spíš konkrétní 

pořady na webu Déčka má vysledováno, kdy chodí Biblická pátrání a je to pro ni pořad, 

který záměrně pouští dětem. 

Zaujaly i některé zahraniční pořady, Pavle se líbí Výtvarka: „Vytvářeli tam nějaký 

dinosaury, jako z domácího těsta  a to mi přišlo hodně zajímavý, jakože tvořivý a to se mi 

líbilo.“ 

Nové formáty, především pohybové pořady a Zprávičky se líbí i Kamile, ačkoli pro 

některé její svěřence jsou třeba Zprávičky ještě příliš neuchopitelné: „Jo to jo mě to třeba 

připadá fajn, ale zrovna pro tyhle dvě děti je to ještě moc složitý nebo jakože prostě že si 

z toho nic nedokážou vzít. Jako kdyby jsme si k tomu sedli a vysvětlovali jsme si to, tak jo, 

ale zatím to jako nevyhledávají. Ale myslím si, že pro nějaký ty před školní děti zdravý je 

to určitě dobrý, příjemný. Když jsem byla malá, tak jsem se chtěla koukat na zprávy.“ 

Kladně se dotazovaní stavěli i ke Čtení do ouška, někteří byli překvapeni nejen samotnou 

podstatou tohoto pořadu, ale i tím, že děti ho s nadšení přijímají a zajímá je. 

Největší úspěch tedy slaví pořady, které nejsou novinkou, právě naopak jsou divákům 

dobře známé. Našly se ale i nové pořady, které diváky zaujaly, a některé z nich se dokonce 

staly součástí třeba večerních rituálů. Z nových zaujaly především ty pořady, které chodí 

v pozdějším odpoledním čase nebo večer. Je tedy vidět, že diváci nehledali konkrétní 

pořad, za kterým by šli, ale spíše v čase, kdy se jim hodí televizi sledovat, vybrali takový 

pořad, který jim sedí a vyhovuje. 

 Druhá fáze rozhovorů tedy přinesla vůči Déčku kladné ohlasy. Samotný koncept 

plnoformátové dětské televize rodiče i pedagogové uvítali a projevili z něj nadšení. 

Obsahy, které kanál přináší, respondentům vyhovují  a  také z  většiny odpovídají jejich 

představám o bezpečné televizi. Déčku chybí věkové označení pořadů, které by mohlo 

být zaneseno alespoň do televizního programu. Novému kanálu se podařilo od počátku 

prosadit i některé nové formáty, na které nahlíží diváci kladně. 
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2.3.5 Pohled učitelky Jany z mateřské školy 

 Speciální pozornost bych nyní ráda věnovala rozhovoru s Janou, učitelkou ze 

školky. Bylo poměrně složité dostat svolení a získat odpovědi od nějakého pedagoga, 

který pracuje s předškolními dětmi. Přes několikerá doporučení a přesměrování se mi 

podařilo kontaktovat vstřícnou pani učitelku Janu. Ona sama se i k neochotě dalších 

ředitelek a učitelek vyjádřila: „Paní ředitelka říkala, že když jste volala, tak řekla, že 

sporadicky sledujeme televizi, protože jinak pak někdo může říct, že ona říká, ať 

sledujeme TV. Ale my už třeba máme i CDčka – projekty úrazová a bezpečnostní rizika a 

to dětem pouštíme. A jaký je rozdíl mezi tím, když dostaneme CDčko a sledujeme ten 

projekt, nebo si ráno pustíme pořad, to je sporné, takže s námi děti sledují tu televizi. 

Když jsme třeba měli den otevřených dveří, musela jsem se starat o děti a zároveň se 

věnovat rodičům. Nechala jsem tedy děti sledovat pohádku a když to jedna maminka 

viděla, otočila se na patě a prohlásila, že sem své dítě tedy nedá.“ Paní učitelka Jana ale 

vnímá proměny společnosti a její tendence: „Všichni si hrajeme na to, že jsme v nějaké 

době, ale my jsme tady v téhleté době – dneska, zítra, pozítří a žijeme nějaký život. A v tom 

životě ta technika k nám patří a ti co říkají, že ne, tak jsou někde jinde malinko. Dneska 

jsou to ty alternativy – alternativní matka, alternativní školy, ze kterých vycházejí děti, 

které až tak do té společnosti nezapadnou a jsou prostě jiné. Takže izolovat dítě od 

tohohle, že je to škodlivé a tak, tak uděláte z něj dítě, které vybočuje a není normální, 

jestli chceme nebo ne. My se o médiích samozřejmě bavíme, ono už to patří úplně k životu, 

ve třídě máme interaktivní tabuli, takže každé dítě už dnes umí tady tohle používat a je to 

součástí výuky.“ Překvapena jsem byla, když mi Jana začala o Déčku barvitě vyprávět, 

měla nastudovaný celý program, přesně věděla, kdy jdou pořady pro starší děti a ve 

kterém čase by ona mohla Déčko s dětmi ve školce využívat. Znala jednotlivá pásma i 

reprízové časy některých pořadů. Dohledala si i informace o rozdělení pořadů pro věkové 

skupiny.“Pak začíná blok pro ty úplně malé děti, kde jsou pohádky – takové ty jednoduché 

s mluveným slovem v krátkých větách úplně pro ta mrňátka – takže tohle bych ve školce 

využívala. To tam běží tak do té desáté hodiny.“ Jako jediný nedostatek se ukázala praxe 

- ve školce ještě Déčko neměli naladěné a tak paní učitelka prozatím neměla přistup k 

celé šíři programů.“Paní ředitelka říkala, že to snad nechá naladit, ale jelikož se teď 

rozjíždíme v září, tak se o to nikdo moc nestará a nám to nejde. Já ale sleduji doma, abych 

si udělala nějaké srovnání a určitě bych toho využila.“ Ačkoli bylo Déčko v době 
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rozhovoru v provozu pouze několik týdnů, Jana si již vyhlédla některé pořady, které jí 

přišly vhodně ztvárněné a dostatečně přínosné pro školkové děti a ráda by jich při výuce 

využila: „Zrovna dneska jsem se koukala na dětský pořad, byla to anglická pohádka, 

používali tam internet, mail, takovou tu novou technologii tím pohádkovým způsobem pro 

malé děti přibližovali. Takže oni tam dávají pohádky, ve kterých používají docela složitá 

slova, ale hned to vzápětí vysvětlují, takže je tam i profese, činnosti moderní doby, 

nenásilnou formou, kdy já bych musela povídat, takhle by to byla pohádka, kde by to 

všechno bylo, takže bych pak to mohla rozvíjet do té výuky.“ Největší chvála se snášela 

na oblíbený pořad - Kouzelná školka. Jana Kouzelnou školku využívala již před vznikem 

Déčka a je s jejím obsahem nadmíru spokojená, do doby, kdy naladí ve třídě Déčko, bude 

pro ni i nadále pořadem číslo jedna.“Na podzim třeba ovoce, listy, ta Kouzelná školka 

vůbec není mimo, oni to přesně sledují to období a já na to potom navazuji. Oni jsou moc 

šťastní a přijde František a třeba tam jsou barevné listy a my pak jdeme ven, tam si listy 

nasbíráme a pracujeme s nimi a vlastně to do té výuky zařazujeme. Ono je to bráno 

veřejností, rodiči, zřizovatelem, že děti sledují ten program, ale vůbec už jim nedochází, 

co sledují. Myslím si, že každá ta paní učitelka zváží, co je vhodné, ale myslím si, že my 

to ani nemusíme moc řešit, protože ta Kouzelná školka, tyhle pořady, se domnívám tam 

mají nějakého pedagoga, nebo psychologa, který jim říká, protože vidím, že je to 

promyšlené.“ Jana ale poznamenala, že v rámci plnění programu a zadaných úkolů není 

možné zařazovat televizní pořady do denního režimu pravidelně: Někdy jim pustím 

školku, ale my v té době máme cvičení, když mi sem ale někdo přijde, tak jim zatím pustím 

Školku a necvičí, protože se mi to tam nevejde a pak musím ostatní činnosti posunout a 

dostávám se do časového presu, protože jsou ještě činnosti, jako svačina, vycházky, které 

musím splnit.“ Celkově je Jana s Déčkem velmi spokojená a dalo by se říci, že jen 

netrpělivě čeká, kdy dostane možnost využít některé pořady v rámci předškolního 

vzdělávání dětí. I při dotazu na bezpečnost televizního kanálu sršila pozitivitou: „To, co 

jsem viděla tak mi přijde pěkné a je to pro všechny věkové kategorie, takže si myslím, že 

i základky, ty mateřinky, stačí jenom vysledovat čas, kdy to je a i o víkendu jsou tam 

krásné pohádky.“ 

Paní učitelka Jana byla vskutku vstřícná a mediálně uvědomělá. Snad nepřekonatelný 

problém ale vyvstal během hledání dalšího pracovníka mateřské školy, který by byl 

ochoten se podělit o svůj názor. Cesta přes oficiální domluvu s ředitelkami školek byla 

úspěšná pouze v případě Jany, a to přes částečnou známost. Další telefonáty i osobní 

kontakty dopadly odmítnutím podobně jako u paní ředitelky Pavly: „My si myslíme, že 
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děti mají té televize doma dost, takže jim ve školce televizi vůbec nepouštíme.“ Schůzku 

se mi nepodařilo domluvit ani ve dvou školkách, kde původně ředitelky předběžně s 

rozhovory souhlasily, v obou s odůvodněním nulového sledování televize. S kladnou 

odpovědí jsem se nesetkala ani ve školkách, o kterých jsem od rodičů věděla, že je 

televize dětem pouštěna. Snažila jsem se tedy k pedagogům dostat odjinud a sháněla přes 

známosti. Dostala jsem se však pouze k učitelkám, které se s Déčkem nesetkaly a  

televizní program je u nich plněn pořady na DVD. 

 

2.4 Třetí fáze výzkumu 

 Tato fáze výzkumu přináší nejvíce informací a zjištění, jsou v ní ustanoveny 

závěry a hodnocení. Rozhovory této poslední etapy probíhaly v týdnu před Vánoci, tedy 

tři a půl měsíce po zahájení vysílání ČT:D. Rozhovory jsem vedla opět s již známými 

respondenty z předchozích dvou fází. Kvůli zaměstnanosti některých matek a tedy jejich 

hendikepu a nemožnosti sledovat dřívější než až pozdní odpolední program, jsem 

přibrala k rozhovorům další dvě maminky (Katka a Hela), které mají kromě 

předškolních dětí ještě mladšího potomka, se kterým jsou doma. Rozhovor v této fázi 

jsem neprovedla  

s Helčou, která se od druhé etapy nedostala s Déčkem do styku. Poslední fáze výzkumu 

se tedy zúčastnilo devět rodičů a Kamila - speciální pedagožka.  

 Dříve, než jsem přistoupila k prvnímu rozhovoru, bylo důležité otestovat okruhy 

a modelové otázky, které mi při rozhovorech měly být vodítkem. Zvolila jsem si tedy 

osobu, se kterou nemám problém v komunikaci a provedla předvýzkum - testovací 

rozhovor. Jeho účelem bylo vyzkoušet si vedení rozhovoru, zapojení modelových otázek, 

zahrnutí všech okruhů, důležité bylo reagovat citlivě na odpovědi, vhodně je rozvíjet  a 

jejich prostřednictvím se dostat k dalším informacím a zajímavostem. Z tohoto 

rozhovoru se Slávkem jsem se nakonec rozhodla použít některé citace i do analytické 

části. Do práce zahrnu i krátký rozhovor se dvěma maminkami (Štěpánka a Johana), 

se kterými jsem se do debaty o Déčku dostala náhodně, samy doma televizi nemají a 

vnáší svým přístupem k Déčku další hodnotné informace.   
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2.4.1 Okruh 1 - vnímání 

V této části přinesu zjištění, která vypovídají o tom, jakým kanálem je podle respondentů 

Déčko, jak jsou s ním spokojeni a co se jim nejvíc líbí a co vítají. Jak vnímají 

veřejnoprávnost této dětské televize a čím se podle nic odlišuje od ostatních dětských 

kanálů na české mediální scéně. 

 

 Zásadním a velikým pozitivem, které zdůraznili všichni respondenti, je 

skutečnost, že Déčko nevysílá reklamy. Rodiče samotní jsou z nich vyčerpaní a otrávení, 

podobně to vnímají některé děti, jiné naopak na reklamy reagují zvýšenou pozorností a 

následnými žádostmi o propagované produkty. Toto potvrdila napříkad Michaela: „No 

tak rozhodně těma reklamama teda, který jsou na Barrandově úplně strašně vždycky 

dlouhý mi přišlo, jakože Štěpánka jako zase ty reklamy zná, že ty  věci z těch reklam si 

přinese ze školky, ale prostě ve chvíli, kdy prostě párkrát jsme se na ten Animáček dívali, 

tak to bylo strašně inteznivní.“ Déčko nezklamalo ani v předvánočním čase, kdy množství 

propagace v televizi je ještě znatelnější a Pavla měla obavy, zda se některé produkty na 

Déčku také neobjeví. 

 Dalším rozdílem od ostatních televizí je samotná náplň programu a typy pořadů, 

které jsou na Déčku dostupné: (Lucie) „Tak mě tam jako na tom Déčku hodně baví, že to 

prostě není pouštěný jeden animovaný film za druhým, nebo pohádka. Že tam jsou prostě 

živý lidi, že tam je kontakt s tím světem víc. Že tam je nějaký ten kontakt se těma hercema, 

který třeba potkávaj v některých těch filmech, takže je tam takový, jakože je to herec, ale 

je to i člověk zároveň a že tam je prostě ta, přesně ta animace a i ten živý svět.“ Katka 

vnímá odlišnost Déčka od ostatních pořadů v jeho interaktivitě, kanál nenabízí jenom 

program k pasivnímu sledování, ale dává možnost se zapojit, přináší návody a inspiraci, 

vybízí k činnostem a k akci. Velké plus je i množství českých pořadů a pohádek, oproti 

komerčním kanálům. 

Veřejnoprávnost Déčka je pro rodiče všeobecnou zárukou určité kvality a také 

bezpečnosti, někteří ji spojují i s omezením reklamy, Simča ve vysílání očekává smysl a, 

logiku i edukační rozměr,  Petra u veřejnoprávní televize také očekává rozmanitost: 

„Právě tu rozmanitost, větší náklady na větší kvalitu, což se projevuje právě pořady 

s živými herci/moderátory – a v tom se mi do představ docela trefili. Na druhou stranu 

mi snaha o vyváženost někdy přijde absurdní – nechápu takové ty Hýbánky a tanečky – 

když chci, aby se děti hýbaly, nepouštím jim televizi, ne?“ 
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Michaela uvedla, že je mile překvapená nejen samotnými pořady, ale především 

množstvím vlastních pořadů a citlivým doplňováním z nabídky těch převzatých.  

Hela, jedna z maminek, které jsem přibrala až k poslední fázi rozhovorů a která je 

dopoledne doma s dvouletou dcerou, byla s obsahem Déčka spokojena, ale neuměla to 

dostatečně posoudit. Její předškolní syn Déčko nevyhledává, ačkoli mu ho několikrát 

zkusila pustit, protože jí program přišel vhodný a zajímavý, syn si žádá pouštění vlastních 

pohádek na DVD a televizní program ho nezajímá. 

 

2.4.2 Okruh 2 - bezpečnost ČT:D 

 Respondenti Déčku důvěřují a nebojí se vyloženě nevhodných obsahů, 

nepochybují o tom, že  nehrozí zobrazování násilí, sexu nebo používání vulgárních 

výrazů. Někteří rodiče ale řeší vhodnost některých pořadů pro vlastní děti spíš z hlediska 

věku. Déčko vysílá pro dvě odlišné cílové skupiny a pořady podle toho nejsou 

jednoznačně odděleny nebo označeny. 

 U některých pořadů se objevuje označení vhodnosti od určitého věku. Třeba pro 

Lucii je takové označení směrodatným: „Koukali třeba na tu Přestávku a to někdy maj 

prostě takový ty prostě trošku drsnější fráze, no, jako taková ta komunikace tý dětský 

party, takže to jsem se trošku zadrhla, nějak se mi to nezdálo, prostě ty fráze, tak jenom 

jsem tak jako na to začala to chvilku sledovat a viděla jsem tam to 8+, takže jsem je 

nechala to dokoukat, ale příště jsem je jako 'to přeskakujem'.“ 

 Vhodnost pořadů sleduje i Renáta a velmi jí vadí, že označení cílové skupiny u 

všech pořadů alespoň v televizním programu chybí: „No chybí mi to, protože nemam čas 

jakoby sledovat, jestli to je nebo není vhodný viz. pohádka Marie Růžička, kde princeznu 

nakonec zabili jako a holky plakaly. Takže kdyby tam bylo napsaný, že to je 10+, tak by 

mě to vůbec jako nenapadlo jim to pouštět, ale tím že tam bylo napsaný pohádka, tak jsem 

to neřešila, pak zpětně jsem zjistila. Takže mně by třeba vyhovovalo, kdyby to bylo u všech 

pořadů.“ Prolínání pořadů pro mladší a starší děti ve večerním a odpoledním programu 

je z pohledu tvůrců potřebný, snaží se nabídnout pořady zajímavé pro obě skupiny. 

Někteří rodiče tak ale musí kontrolovat televizi a několikrát ji vypnout a zapnout, tento 

problém řeší především Renáta, která došla k názoru, že nakonec raději televizi ani 

nezapne, než aby musela opět dceři vysvětlovat, proč ji po Hýbánkách vypíná, když 

následuje sitcom pro náctileté: „Právě s tím jako jsme narazili u toho H2O, o těch 

mořských pannách, že tam prostě je asi jedna z rozvedený rodiny, takže to potom strašně 
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jako řešila jako, hlavně ta starší (5 let). Co to je rozvod a jestli se jako rozvedeme a takhle 

jako, tak jsem si říkala 'ty jo to asi se budu muset podívat příště co to je za pořad jako.“  

 Někteří rodiče upozornili i na problematiku vyslovených názorů v televizi, které 

bývají brány jako správné a pravdivé. Michaela uvedla, že by ráda s dětmi u televize 

seděla a rozebírala co v ní vidí, časově si to ale nemůže neustále dovolovat: „Někdy mam 

pocit, že jako nemam tu televizi úplně pod kontrolou ani jakože nevim třeba, co oni tam 

jakoby slyšely a jak si to prostě přeberou, když se na to nezeptá no.“ Během předvýzkumu 

Slávek připustil rozhořčení při sledování jednoho dílu Paliček: „Takový moment, kdy mě 

Déčko překvapilo/zaskočilo, kdy tam řešili Boha a to, jak to řešili  nebylo uplně příjemný. 

Že to tam řešili - samozřejmě se nesnažili děti izolovat od toho, že jako jsou věřící lidi, 

ale přišlo mi, že tam nebyl žádný jako disclaimer.“  

 

 Celkově respondenti považují Déčko za bezpečnou televizi a nemají obavy ze 

špatného vlivu při jejím sledování. Nemají větší potřebu toho, že by měli za dětmi stát a 

sledované obsahy kontrolovat. Přitom se ale objevují situace, kdy se rodiče zamyslí nad 

vhodností některých pořadů, rodiče ale necítí při sledování Déčka nějaké riziko, nebo 

možnost ohrožení dětí. Poznámky k vhodnosti pořadů se vyskytly především u dvou 

animovaných pořadů; Phineas a Ferb a Přestávka, oba tyto pořady se ale zároveň 

vyznačují velkou oblibou u dětí. Poznámky k další pořadům byly spíše výjimečné, 

zmíněné v jednotlivých konkrétních situacích či scénách.  Označení pořadů, nebo bloků 

doporučenou cílovou skupinou alespoň v televizním programu by rodiče uvítali. 

 

2.4.3 Okruh 3 - oblíbené pořady a nové formáty 

 Pořady Hýbánky, Jogínci a Taneční hrátky s Honzou Onderem  obvykle 

respondenti řešili společně, jelikož se jedná a jednotný typ pořadu. Tyto pořady jsou velmi 

oblíbené, mnoho dětí se nechá inspirovat k pohybu a k opakování a zkoušení vzoru v 

televizi. Některé děti ale pořad přijímají pasivně a pouze sledují obraz. Velmi oblíbené 

jsou jak Taneční hrátky, tak Jogínci. Zrovna Jogínci jsou pořadem, který si zvykly pouštět 

dětem Štepánka a Johana: „No já když to Alexovi pustím, tak on na to kouká úplně zbožně 

a berou to hrozně vážně a všechno musí přesně udělat stejně, jako ta paní.“ Štepánka ani 

Johana doma televizi nemají, ale obě pouští dětem některé pořady z Déčka na webu na 

počítači. Pravidelně tak sledují právě Jogínky a také Zprávičky. Nad smyslem 

pohybových pořadů se zamyslela Petra: „Je to pěkně udělaný, ale přijde mi nesmysl mít 
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to jako seriál. Když bude děti bavit tancovat, spíš je přihlásím do kroužku, než pustím 

TV.“ Samozřejmě pořad nemůže nahradit dětem fyzickou aktivitu, může je k ní ale 

inspirovat a naučit konkrétní pohyby nebo třeba jejich názvy. Pořad ale určitě nemůže 

nahradit pohybový kroužek, to ale ani nebylo záměrem tvůrců. Může jim rozšířit obzory 

a seznámit je s něčím novým. 

 Zprávičky, které jsou jedním ze signifikantních pořadů Déčka, cílí na trošku starší 

děti, než předškolní. I tak patří mezi sledované a poměrně úspěšné i mezi mnou 

sledovanou skupinou. U některých dokonce tvoří součást každodenního večerního 

rituálu. Někteří na ně koukají spíše ze zvědavosti a pro zajímavost. Zprávičky jsou 

pořadem, který je spíše vyhledáván a sledován rodiči, než předškolními dětmi. Rodiče 

jsou zvědaví, která témata dramaturgie pro zprávičky vybere a jak je zpracuje, někdo si 

užívá zmenšenou míru negativity v tomto pořadu. Někdy ale vyvolá i méně pozitivní 

reakce: (Petra) „Někdy mi to zjednodušení leze na nervy, někdy mi leze na nervy výběr, 

ale je to pro děti a ty moje to baví.“ Obsah dětských zpráv mnohdy funguje jako 

využitelné téma pro diskuzi a rozebírání a vysvětlování, což rodiče vítají. Líbí se jim, že 

televize nefunguje pouze jako prostor fantazijních příběhů, ale propojuje také děti  

s realitou a dospělým světem, připouští, že svět je plný různého dění a problémů. Mnohdy 

vyvolává otázky v dětech samotných: (Lucie) „Jednou tam bylo nějaký zmíněný, prostě 

nevím jestli nějaký hlad nebo nějaký války nebo něco takovýho, tak jako jemně a jako 

dcera říká:'to jako není u nás' a já říkám:'no jako není, ale i je jako, je to na tý velký kouli 

na který jsme, ale prostě kousek jinde a musíme si na to dávat bacha, protože prostě ta 

koule jedna, takže se to může různě jakoby přesunout'.“ Některé děti si oblíbily během 

Zpráviček počasí, i někteří rodiče ho vítají jako přímější a praktické: (Renata) „A pak mají 

rádi Zprávičky a ty se teda líbí i mně musím říct, že tam opravdu udělají ty zajímavý 

zprávy. Předpověď počasí se jim líbí samozřejmě v rámci těch Zpráviček, to úplně „jé, 

zítra bude krásně, půjdeme se školkou ven!“ 

 Draci v hrnci, spíše vtipně, ale i poučně udělaný pořad pro děti některé 

respondenty také zaujal. Někomu přijde „ztřeštěný“, někomu se libí a připomíná oblíbený 

dospělý pořad Pod pokličkou. Maminky vítají přínosnost pořadu, dává dětem vhled do 

další oblasti: (Renáta) „Ví, že se dávají vajíčka, že se musí jako rozklepnout, a že se 

přidává mouka, pak se to jako peče a takový ty pojmy spíš z toho.“ 

 Renáta se jako učitelka biologie a zeměpisu hodně zajímala o přírodovědné 

pořady, vyhledává si je a pouští nejen svým dětem, ale slouží jí i jako učební pomůcka. 

Ne všechny pořady se ale setkají s uznáním: „Kapitolky o havěti si pamatuju, to už běželo 
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dřív, ale je to takový dost nudný no, nudně udělaný no. Já jsem to nahrávala i jakoby pro 

studenty a je to nudný celkově.“ 

 Paličky zaujaly podle rodičů nejen děti, ale i rodiče samotné. Pořad samotný nejen 

vzbuzuje v dospělých zvědavost, jak děti odpoví a způsobuje pobavení, ale také často 

iniciuje diskuzi před televizí: (Lucie) „Mě to jako vždycky pobaví. Jako ty děti opravdu 

některý to maj srovnaný, některý jsou teda jako úplně mimo. Pak samozřejmě někdy to 

jako vyvažujou ti herci, jakože ty herci někdy mi přijde, že to jako shazujou to téma jako 

příliš moc, nebo zase jako že tam moc filozofujou, ale jako vždycky říkám dětem 'no a teď 

co byste řekli?“ Rodiče se ptají vlastních dětí, jak by na dané otázky odpověděly a snaží 

se děti dostat ke správným odpovědím, někdy také obsah pořadu vyvolá zvědavost v 

dětech a ty se pak začnou o některé jevy a skutečnosti samy zajímat. Paličky jsou spíše 

pořadem pro rodiče a dítě, než pro děti samotné. Na to narazila i Renáta, u níž doma 

obvykle děti sledují televizi samy: „Tam prostě chybělo jakoby správné vysvětlení toho 

pojmu, protože Ema to vlastně sledovala, my jsme to sledovali spolu ten díl a Ema si 

potom vzala tu definici od tý jedný holčičky, která se jí jakoby zdála jako nejpříjemnější, 

ale ta definice byla ale úplně špatná.“ Renáta by tedy uvítala, aby dětské názory nakonec 

byly doplněny i správnou, jakousi „oficiální“ odpovědí, protože mnohdy ani známá 

osobnost, která děti doplňuje, neodpovídá vážně. Lucie si zase všimla omezeného 

množství zpracovaných otázek a jejich častého opakování. 

 Čtení do ouška po několika dílech obměnilo svou podobu, jak jsem již popsala v 

dřívější kapitole. Temnější a dramatičtější verze některé rodiče nedovedla ke změně 

kladného hodnocení pořadu, někteří ale dávali přednost té barevnější variantě s dětmi v 

posteli, byla pro děti veselejší, příjemnější a méně strašidelná nebo vážná. Rodiče byli 

mnohdy z tohoto formátu překvapení, nikomu ale čtení v televizi ve výsledku nenahradilo 

živé domácí čtení. Lucie zmínila, že jednu dobu chtěly děti číst pohádky pouze od pána 

v televizi, nicméně tento pořad přestal zapadat do jejich večerního režimu, a tak raději 

zvolila dřívější vypnutí televize a samostatné vlastní čtení. Negativní názor k tomuto 

pořadu vyslovila Petra: „Na nás jde tedy moc pozdě, ale taky mi to přijde dost blbost i 

obrazově – na tohle se hodí buď rádio, nebo rodiče. Proč by se měl někdo KOUKAT, jak 

někdo jinej ČTE?“ Naopak Simča tenhle pořad vítá, protože když sama synovi čte, nedaří 

se jí ho zaujmout, oproti tomu televizní čtení sleduje a mluvené slovo poslouchá. 

Postoj Petry je jistě pochopitelný a logický. Je zde potřeba uvědomit si přístup, který k 

televizi rodič má a účel, za kterým ji dětem pouští. Pokud je v rodině zvykem televizi v 

určitém čase pustit a nechat děti, aby se u vysílání zklidnily, nebo relaxovaly, jistě není 
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takovýto pořad na škodu. Ve chvíli, kdy ale od televize očekáváme nějakou nadstavbu či 

doplňkovou službu k našemu vlastnímu působení na děti, nemusí být takovýto pořad, 

který supluje činnost, kterou rodič obvykle sám vykonává, potřebný. 

 Oblíbené víkendové pásmo Studio kamarád rodiče vítají velice, zvláště proto, že 

jim při brzkém ranním vstávání dětí pomáhá získat ještě několik chvil spánku navíc. 

Renáta popsala, jak jsou její dcery na víkendové pásmo zvyklé: „V půl sedmý se prostě 

probudí, protože vědí, že to pásmo jde a někdy, když se Ema probudí dřív, tak zapne 

televizi, zjistí, že to dělá „chrrrr“ - ona ta znělka totiž spí jako. Takže jí zase vypne a jde 

si lehnout. Vstane třeba za půl hodiny, zkusí to znova.“ 

 Soutěž Bludiště je pro Českou televizi již typickým pořadem, stále ho ale děti 

vyhledávají a užívají si ho. Ačkoli děti v předškolním věku ještě nejsou schopny 

odpovídat na mnohé vědomostní otázky, soutěživost v sobě již mají a ta se projevuje i při 

samotném sledování, děti soutěž prožívají a komentují: (Renáta) „No ona říká: „jé, ta 

holčička v tý modrý, ta blonďatá, ta krásná, ona to nevěděla.““ 

 Poučný pořad Moudronos mnoho rodičů neznalo, někteří jej komentovali spíše 

neutrálně, Renátě přišel trošku nevhodně zpracovaný: „ Ten Moudronos je takový moudrý 

až příliš podle mě, že ty děti moc jako, nevím, je to takový jako zvláštní, že to je jakoby 

dětský, ale přitom jako ty věci, který se tam podávají jsou takový pro ně složitý, takže tak 

jako koukají, ale podle mě dost tupě.“ Naproti tomu na Kostičky se z úst rodičů snášela 

jen chvála. 

 Jako nejklasičtější dětský pořad České televize všichni stále vnímají Večerníček, 

rodiče ho vítají, děti jsou na něj zvyklé, v mnoha domácnostech je součástí večerního 

zklidnění a uspávání, jde se ze hřiště, aby se Večerníček stihl. Na Večerníček rodiče 

spoléhají a je pro ně na prvním místě. 

 Mezi sledovanými pořady zazněl i Mistr E, jehož opakované vysílání přes web 

Déčka si dcera Michaely někdy vyžádá, dcera samotná pak předává naučená pravidla 

etikety rodičům a neváhá je opravit při jejich porušení. Rodiče si také chválili britský 

pořad Nina a neurony - ten mezi převzatými pořady patřil k těm, které nejvíc zaujaly. 

Představování sportů - Lvíčata mnoho rodičů nezaznamenalo, Michaela ale přiznala, že 

ačkoli její děti pořad nezajímá, ona sama se na něj ráda podívá, Pavla i její děti také pořad 

rádi sledují, dceru Renáty dokonce dovedl k názoru, že se bude věnovat gymnastice. 

 Obě maminky, které s dětmi sledovaly Špačkovy v síti času, poznamenaly, že 

seriál byl ještě pro děti předškolního věku složitý k pochopení souvislostí, je samotné ale 

zaujal a i děti si v něm našly něco pro sebe, co je k příběhu připoutalo. 



50 

 

   

 Někteří rodiče rádi sledují i pořady, které jsou cílené na starší děti: „ Lovci záhad 

– super. To baví mě, manžela i děti. Občas něco zkusíme nebo se inspirujem, třeba k výletu 

do muzea koster, čili Hrdličkova antropologického.“ Alena zase cíleně pouští dětem 

Biblická pátrání. 

 Petru a Pavlu zaujal převzatý pořad Výtvarka, který je zahraniční a náročností 

trošku pokročilejší verzí českého Šikulové. Rodiče také uváděli další zahraniční seriál a 

to Pipi dlouhou punčochu, která doplňuje víkendový pravidelný program. 

 Ábécédé s Michalem je oblíbeným pořadem u dětí, které mají možnost ho vídat 

hlavně kvůli jeho hlavnímu protagonistovi, Michalu Nesvadbovi, který je nejen mezi 

dětmi, ale i mezi dospělými velmi oblíben a pro svůj přístup k dětem oceňován. Lucka 

patřila mezi ty nadšené: „Tam se naučil Ď jako ďábel, on dětem ukazoval, jak se to píše 

a kreslí.“ Kouzelnou školku rodiče speciálně neokomentovali, mnozí ji ale zmínili mezi 

typickými pořady ČT, které dětem rádi pustí. 

  

Okomentovala jsem zde pořady, které respondenti znali, někdy je viděli a měli k 

nim co říci. Některé pořady zůstaly bez komentáře, nebo je rodiče vůbec nezaznamenali. 

Z rozhovorů je patrné, že nejsledovanější je večerní pásmo pořadů, kterému vévodí 

klasický Večerníček, oblíbené jsou i následující animované seriály. Zprávičky 

nezklamaly a stává se z nich pro Déčko typický pořad. Důležitá je pro rodiče přítomnost 

pořadů, které znají z ČT2, ale i na některé nové formáty si již diváci zvykli a patří mezi 

pravidelně sledované a vyhledávané.  

  

2.4.4 Okruh 4 - přesah k mediálnímu vzdělávání 

 Jako podpora a iniciace mediálního vzdělávání dětí v předškolním věku slouží 

nejlépe Zprávičky. Některé děti zde vnímají odlišný formát pořadu a jeho sledování často 

vyvolává diskuzi jak týkající se obsahu, tak týkající se medií samotných: (Michaela) „No 

teďka naposledy se mě Štěpánka ptala, proč ta holčička řiká 'pro Českou Televizi,' tak to 

asi  jsem se jí snažila vysvětlit prostě jak vznikla ta reportáž a že oni to prostě poslali do 

tý televize, aby to tam jako vysílali.“ (Petra): „ Zasahuje, hlavně ty zprávičky. Díváme se 

totiž i na normální a občas se tam dvě události potkají a podání je dost odlišný. Takže 

řešíme, jak a proč. Taky ve vytváření určitých vzorů (moderátoři a herci) a v povědomí o 

tom, že existuje zaměření na určité téma – děti, sport.“ 
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 Některé osobnosti, které v programu Déčka vystupují, pomáhají dětem 

uvědomovat si aspoň částečně fakt, že pořady někde vznikají a jsou nějak připravené a 

vyrobené, několik rodičů uvedlo, že s dětmi na základě sledování Déčka mluvili například 

o hereckém povolání. Katka zase s dětmi probírá, že některé pohádky jsou animované a 

že některé postavičky jsou jenom maňásci, že se nejedná o skutečně živé bytosti. Také se 

snaží synovi pouštět více hraných pohádek, které jí přijdou chytřejší a přínosnější, 

zatímco syn si trvá na animované tvorbě.  

 K vysvětlování a seznamování s televizním světem přispěla Lucka jiným 

názorem: „Na to ještě nemá věk. On teďka se obklopuje tou fantazií, ať už je to Ježíšek, 

čert, Mikuláš on v tom světě chce žít a chce žít v tom světě těch pohádek a nechce ty iluze 

aby mu někdo bral, takže když vidím, že se něčím trápí, že nad tím přemýšlí, že o tom 

hodně mluví, tak mu to vysvětlím, že to je prostě udělaný pro děti nebo to, ale ta jeho 

fantazie pracuje, jako u každýho dítěte, natolik, že on chce, aby to existovalo, aby ty víly 

byly, aby ty víly zdobily ten stromeček, aby ty víly na něj koukaly a i ty čerti a on se vůbec 

nechce zatím vzdát toho, že by se smířil s tím, že to všechno tvoří dospělí. A to já mu 

nebudu zatím brát, ale pochopitelně až ten věk nastane, tak mu to vysvětlím ráda, jak to 

funguje.“ Co stojí za televizním vysílání neřeší ani Renáta, celou tuto problematiku v 

podstatě nevnímá. 

 Na Déčku je i pořad Wifina, který se mediím věnuje, ten zaznamenal pouze Slávek 

kvůli vlastní zvědavosti, pořad je ale určen pro starší věkovou kategorii. 

 Míru toho, jak Déčko asistuje, nebo neasistuje při mediální výchově, určují  

především samotní rodiče. Jsou pořady, které nabízí dostatek podnětů k rozhovoru a 

vysvětlování, záleží pak na přístupu rodičů, zda chtějí své děti v této oblasti rozvíjet, nebo 

je nechávají prožívat svět fantazie. Pořad, který by se vyloženě věnoval fungování 

televize, nebo rozebral média pro takhle malé děti na Déčku není. I v této oblasti se 

projevuje zaměření rodičů: (Petra) „Tak i vzhledem ke své práci i vzhledem k tomu, co 

jsem vystudovala a kde dělá hodně našich strejdů a tet, tak jo, tak se o tom bavíme hodně. 

Hlavně u těch Zpráviček teď, to ostatní, co sledují, to jsou většinou animovaný věci a 

třeba i když jsme viděli ty Špačkovi v síti času, tak to vnímaly nějaký rozdíl, co vidí na 

obrazovce a nějakou realitou.“ 
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2.4.5 Okruh 5 - webové stránky 

 Webové stránky Déčka většina respondentů ani nenavštívila. Renáta na nich 

pouze vyhledávala televizní program. Využívají je rodiče, kteří doma nemají televizi a 

chtějí vybrané pořady dětem pustit – jako zmiňované Štepánka a Johana. Také Alena 

pouští své děti na počítač nebo tablet, web Déčka nechává dětem plně přístupný a 

pochvaluje si jeho bezpečnost. Její děti si tam volí konkrétní pořady, které sledují. Renáta 

by tuto možnost také ráda využila, ale spojení dětí s počítačem zatím nevítá: „Až budeme 

mít nějakou jako lepší televizi, která bude napojená na internetu, tak bych to pouštěla 

zpětně z těch stránek toho Déčka. I jakoby právě ty přírodovědný pořady kdyby šly jakoby 

pustit zpětně. Že bych vybrala to, to, to a to, prostě hodinový pásmo večer, abych mohla 

připravit večeři, tak to by  se mi jako hodně líbilo no.“ 

 I někteří další rodiče vidí existenci webu a něm dostupných pořadů jako skvělou 

možnost, jak vyřešit problém, který vzniká časovou nedostupností některých pořadů, o 

které je zájem. Rozhovor, který jsem vedla o webu a ivysílání České televize, dokonce 

Simču inspiroval k tomu, aby se na stránky podívala a naplánovala si, že namísto 

sledování některé z pohádek si pustí vybraný pořad z webu Déčka a společně se synem 

se ne něj podívá a budou si o něm povídat. 

 Názory na webové stránky www.decko.cz jsem od rodičů nezískala, protože 

nepatří mezi mými respondenty k využívaným. Toto zjištění ale o samotných stránkách 

mnoho nevypovídá především proto, že předškolní děti ještě nepatří k aktivním 

uživatelům internetu a počítače. Web nabízí aktivity především pro děti školního věku, 

proto rodiče samotní web příliš neřešili. Jediná respondentka, která měla s webem větší 

zkušenost byla výše uvedená Alena, jejíž předškolní dítě je také to nejmladší. 

 

2.4.6 Okruh 6 - negativa 

 Nejčastěji opakovanou negativní poznámkou byla časová skladba programu 

Déčka. Rodiče jsou  z některých pořadů nadšení, líbí se jim obsahy, které Déčko nabízí, 

upoutávky na některé pořady v nich vzbuzují zvědavost. V denním režimu se ale musí 

omezit na sledování pouze v určitých oknech. O mnoho pořadů, o které by stáli, tak 

přicházejí. Ačkoli se Déčko snaží o pravidelnost a předvídatelnost programu, rodiče by 

nebyli proti většímu proměňování programu a větší cirkulaci pořadů. Sami rodiče 

navrhovali řešení, kdy by se některá z pohádek večerního pásma nahradila vzdělávacím 

pořadem, nebo by některý z nových formátů byl zařazen třeba do Studia kamarád. O 
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pořady je tedy zájem a mnoho rodičů lituje, že jsou jim nedostupné. (Petra): „No mně 

přijde, že právě, že třeba ty experimenty jsou hrozně brzo odpoledne, v době, kdy mají 

děti většinou kroužky toho věku, podle mě nemají šanci to vidět.“ Třeba Katka ale se 

současným rozvržením souhlasí, děti po celém dni podle ní večer potřebují spíše pohádky 

a na náročnější pořady už nemusí mít sílu. 

Problém časové skladby programu by mohl v budoucnu oslabovat díky nelineárnímu 

sledování televize. Na trh se dostávají televize, které divákovi umožňují zvolit si vlastní 

čas přehrávání konkrétních pořadů třeba pomocí odloženého přehrávání, nebo 

sledováním prostřednictvím internetu. Na americkém trhu tento trend mohutně stoupá, u 

nás se jeho prvky také objevují, o jeho využívání mluvila během rozhovorů i Renáta. 

 Rodičů jsem se také ptala, jaké pořady jim na Déčku chybí, jaká témata nebo 

oblasti by viděli rádi zpracované. Renáta by ráda dětem nabídla vhled do jiných kultur a 

ukázala třeba i části světa, kde nepanuje blahobyt. Naproti tomu Lucka zastává názor, že 

děti se mnoho věcí dozvědí prostě až se k nim dostanou. Velmi by ale uvítala jazykové 

kurzy pro děti, obrazovka obecně je pro děti přitažlivá a podle Lucky funguje příjem 

informaci z televize, nebo počítače mnohem lépe, než z učebnice. Dalším nápadem byl 

pořad, kde by děti zpívaly a diváci u televize se mohli připojit. Ačkoli hudební pořady 

Déčko vysílá, Renáta by si představovala ještě jinou formu: „Docela mi tam chybí jako 

zpívání pro děti, je tam to Déčko (Dé  pětka), což jsou ale teda ty videoklipy, tak to 

nevypadá vůbec vhodné. Chybí mi tam pravidelný zpívání, tam jsou ty Notičky, ale to je 

takový jako o výchově, ale jako jeden čas tam běží jako Svěrákův pořad, ale jako obecně 

pořad pro malý děti. Kdyby mohly zpívat samy, nějakou písničku jim tam jako pustit a to 

by byl pěkný jako půlhodinový pořad, hnedka po Jogíncích.“ 

 Katka přišla s myšlenkou, že by bylo vhodné pořady k pasivnímu sledování, tedy 

obvykle pohádky a seriály, častěji prokládat pohybovými pořady, aby děti nezapomínaly 

na pohyb a přerušily delší sezení u televize. Petru mrzí, že některé převzaté pořady nejsou 

vysílány v originále s titulky, ačkoli zrovna předškolní děti ještě neumí číst, jsou pořady, 

které jsou i bez řádného porozumění komentáři dostatečně pochopitelné. Petra přišla i s 

dalšími typy pořadů, které by ji na Déčku potěšily: „Uvítala bych něco jako Zázraky 

přírody i pro děti a taky nějakej pořad o původu věcí. Něco jako jak vzniká hrnek, auto, 

svetr, cukr, židle. Připadá mi, že hlavně městský děti jsou úplně odtržený do podstaty věcí 

a myslí si, že to vzniká někde v supermarketu. Nelíbí se mi pořady, který nejsou televizní 

a není tam na co koukat – třeba to čtení.“ 
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 Mezi negativy se objevil i názor, že by Déčko nemuselo vysílat celý den, protože 

děti pak vědí, že v televizi se pro ně program kdykoli najde. Zároveň si ale rodiče 

celodenní vysílání pochvalují, právě proto, že kdykoli je možnost televizi pro děti využít. 

Časové rozložení programu komentovalo více rodičů, Helča by například uvítala posun 

Večerníčku do dřívějších hodin, jiní rodiče kvůli večernímu televiznímu rituálu odsunuli 

ukládání dětí ke spánku o desítky minut. Rodiče si ale uvědomují, že režim každé 

domácnosti je jiný, a tak je tento problém v podstatě neřešitelný. 

 V kapitole o bezpečnosti Déčka jsem již uvedla znepokojení Renáty nad 

nedostatečným označením cílové skupiny pořadů. Jako matka, která s dětmi televizi spíše 

nesleduje, a naopak čas, kdy jsou děti televizí zaujaty, využívá k dalším činnostem, velice 

zdůrazňovala tento nedostatek Déčka. Byla překvapená, že ani v oficiálním programu na 

webových stránkách není označení pořadů uvedené. „Já bych jim klidně pustila, když 

přijdeme v pět hodin, nějaký pořad zajímavý, ale musím vědět, že je to pro ně, protože 

zapínat televizi s tím, že jim něco pustím, to pak vyvolává akorát scény když zjistím, že 

tam je hvězdná brána nebo co to tam je. . Kdyby tam bylo přesně napsané tenhle program 

3 až 5 let, to by mi stálo za to i nahrát totiž, kdybych jako věděla že to v tom je.“ 

  

 Negativa, která by byla natolik silná, že by rodiče, nebo děti od Déčka odrazovala, 

se neobjevila. Některé domácnosti Déčko nesledují, protože děti jeho obsah 

nevyhledávají a rodiče samotní nechávají toto rozhodnutí na svých potomcích. Z dalších 

poznámek, které volaly po jisté změně byly nejdůraznější touhy po zařazení vzdělávacích 

pořadů do sledovatelného času. V této souvislosti má Déčko složitou situaci, protože v 

nejsledovanějším čase vysílá pořady, na které jsou diváci zvyklí a mají již potvrzenou 

úspěšnost. Zároveň Déčko disponuje velkým množstvím nových a zajímavých pořadů, 

jejichž zařazení nemusí být v této chvíli konečné, současně se některé pořady mohou 

připravit o svou možnou popularitu právě nevhodným nasazením do časového programu. 

 

2.4.7 Okruh 7 -  role ČT:D  v rodině  

 Z Déčka se v některých domácnostech stal jediný dětský kanál a program, který 

rodiče dětem pouští. Někde jej doplňují pohádkami na DVD, které si děti vyžádají. 

Některé děti se ale nechtějí vzdát ani pořadů, které chodí na jiných kanálech, někde se 

Déčko prostě jenom zařadilo mezi dětské kanály. Několik rodičů se shodlo, že touhu po 

konkrétním pořadu dokonce podporují dětští kamarádi :(Slávek) „Mně hlavně v týhle 
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souvislosti zaskočilo, že i v takhle malém věku funguje ta peer pressure jako od těch 

ostatních děti 'a viděl jsi včera Scoobyho?“ Rodiče se ale shodli, že je pro ně Déčko 

preferovaným kanálem a vnímají ho jako vhodnější. 

 Několik maminek velice uvítalo existenci Déčka především v době, kdy jim 

onemocněly děti a potřebovaly jim zajistit klidný režim se zábavou. Uznaly, že v 

takových dnech měli doma Déčko puštěné třeba celý den a pozitivně viděly hlavně to, že 

jde o program, který mohou bez starosti dětem nechat puštěný a nemusí ho v podstatě 

kontrolovat: (Renáta) „Jako mně to přináší jistotu toho, že když potřebuju, nemám  čas 

se jim věnovat, že to prostě zapnu a že tam mají prostě kvalitní program víceméně.“  

 Déčko se v některých pořadech snaží vyburcovat diváky k zapojení nebo aktivitě. 

Vyzývá k zaslání obrázku do Kouzené školky, což obvykle děti v tu chvíli láká, pouze 

výjimečně opravdu končí odeslaným obrázkem. Pořad Šikulové zase nabízí návody na 

rukodělné činnosti, zde hraje roli aktivita rodičů. Renáta a Lucie uznávají, že nejsou 

obvykle dostatečně plné energie a akční na to, aby sháněly potřebné materiály a s dětmi 

se do úkolů pustily. Michaela ale několikrát s dětmi podle Šikulů tvořila. Pořad Tam Tam, 

který zve rodiny na víkendové akce, žádného z mých respondentů zatím nenalákal na 

jejich zúčastnění se, Michaela to ale do budoucna při lepším počasí vidí jako reálnou 

možnost. 

 Některé pořady mají děti i rodiče spojené s určitými činnostmi, nebo v nich 

opakují opakovaně stejné reakce. Večerníček funguje jako signál pro odchod do postele 

nebo do koupelny. Mnoho rodičů uvedlo, že když začínají Kačeři z Kačerova, nebo 

Rychlá rota, děti tancují, skáčou a především zpívají úvodní znělku pořadu. Úvodní 

písničku si zpívá i dcera Michaely u pořadu Mistr E. Některé pořady jsou typické pro děti 

tím, že je sledují spolu s rodiči a mají k nim vytvořený společné pouto: (Lucie) „Muž s 

nimi kouká na toho Ferbse, sedí s nima uprostřed na gauči, já dělám tu večeři a on je s 

nima, on je šimrá  a je jakoby s nima a prostě si to tam užívá, natáhne si nohy a oni se s 

ním mazlí při tom.“ V některých domácnostech se rodinnou záležitostí stává víkendové 

sledování polední hrané pohádky. Pavla také pobaveně konstatovala, že manžel si již 

několikrát musel pustit Události na svém chytrém telefonu, protože děti se odmítly vzdát 

své večerní dávky Déčka. 

 Dětský kanál si v rodinách našel své místo a kromě Helči a Hely mi maminky 

potvrdily, že je pro ně běžnou a samozřejmou součástí denního režimu. Děti jsou na 

některé pořady zvyklé, určité pořady vyhledávají a mají je spojené s každodenním děním 

ve svém životě. 
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2.4.8 Názorová proměna respondentky Lucky  

 Respondentce Lucce a jejímu manželovi Petrovi jsem se rozhodla věnovat zvláštní 

podkapitolu kvůli jejich výrazné odlišnosti od ostatních respondentů. Rodiče šestiletého 

Kuby  mají ke sledování televize dost rezervovaný vztah, hlavně Lucka se dívá na televizi 

jako na nepotřebný podnět v dětském světě. Její sledování Kubovi nezakazuje, ale sama 

velmi zdůrazňuje nepodstatnost televize v rodinném životě, říká, že Kuba se moc na 

televizi nedívá a většina pořadů ho nebaví a nezajímá. Rád sleduje vybrané pohádky a 

pořady o zvířatech.  

 Poměrně odmítavý postoj k televizi byl na Lucce znatelný již v jejích očekáváních, 

kdy sledování televize zařadila do souvislosti s rodiči, kteří nemají čas se svým dětem 

věnovat. V době druhého rozhovoru měli doma Déčko naladěné teprve třetí den, patrně 

ho naladili právě kvůli přislíbené účasti v mém výzkumu. Odmítavý přístup k televizi se 

přenesl i na vztah k Déčku, ptala jsem se Lucky, zda je možné, že si na Déčku najdou 

nějaký oblíbený pořad, (Lucka): „Ne, nezdá se, že by nás tam něco zaujalo.“ Petr zmínil, 

že Kuba má oblíbené pohádku na kanálu Smíchov v čase,  kdy nejčastěji televizi sleduje, 

a nemá zatím potřebu vyhledávat další pořady. Ptala jsem se i na pořady, které by byly 

pro rodinu spojené s určitou činností, nebo fungovaly jako signál, jako je tomu třeba s 

Večerníkem v jiných rodinách: (Lucka) „Ne, nemáme, neovlivní nám televize absolutně 

náš volný čas.“ Lucka zájem o Déčko v druhé etapě výzkumu nepřipustila, Petr doplnil 

poznámkou, že oni jako rodiče synovi nestanovují, na který pořad se má dívat, ale povolí 

mu televizi na určitý čas, její naplň si pak syn určuje sám.  

 Postoj celkově k televizi, ale i k Déčku tak vyzněl po rozhovoru o prvních dojmech 

dost negativně a já sama jsem byla zvědavá na konečnou fázi rozhovorů a měla jsem 

obavy, aby byli Kubovi rodiče schopni vůbec nějaké názory zformulovat při pocitu, že 

Déčko nenachází v rodinném režimu prostor. Když jsme se ale začaly s Luckou o Déčku  

bavit v prosinci, zaznamenala jsem proměnu názoru a získala jsem mnoho poznatků pro 

další analýzu. 

 Mezi druhou a třetí etapou rozhovorů se u Lucky doma změnilo mnoho, Kuba 

začal na Déčku sledovat pravidelně ranní pohádku, především, když jde o oblíbeného 

Bořka stavitele. Zaujaly ho také pravidelné animované pořady po Večerníčku. V jeho 

oblibě přetrvávají seriály na kanálech Smíchov a TV Barrandov, ale rodiče se mu rozhodli 

při kontrastní nabídce Déčka sledování jiných kanálu regulovat a omezit. Lucka není 

spokojená s nabídkou animovaných seriálů na dvou zmiňovaných kanálech, především 
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japonská animace jí přijde nevhodná: „No já tomu nerozumím, já mam pocit že ta fantazie 

vede děti k dost bojování. Já úplně jsem nikdy nekoukla ani jeden díl jo, ale když vařím v 

kuchyni a slyším to, tak to je furt jenom 'jedem', 'útočíme', 'bojujeme', 'pokémoni do boje' 

a samý takový ty povely a mě prostě jako...A on se u toho hlavně nesměje a to mě irituje, 

protože když se dívá na Toma a Jerryho a na toho Bořka Stavitele, tak on se hrozně 

chechtá a hrozně ho to bavilo a napodoboval to. A tady u těch seriálů on kouká sice s 

otevřenou pusou, vidím všude jak to bliká, furt jenom vidím jak to bliká, protože on se 

nějak mění a já nevím co a vlastně se u toho vůbec nesměje a spíš mě se zdá, že se spíš u 

toho jako bojí nebo že ho fascinuje nějaký to násilí, že by ho to mohlo nějak ovlivnit.“ 

Ačkoli tedy Kuba sám by si zvolil tento typ pořadů, rodiče začali pracovat na tom, aby 

sledoval spíše Déčko a vnímají ho jako mnohem vhodnější a přínosnější kanál: „No tak 

co mě na něm upoutalo je, že jsem si všimla, že je to pro ty děti takový výchovný. Dneska 

jsme dejme tomu koukali, vysvětlovali proč Ježíšek se slaví..A pak tam jsou takový ty 

minizprávičky, tak to jsem si všimla že ho taky baví. Oni tam vypíchnou z toho světa nebo 

z něčeho, nějaký vědy nebo něco co děti vymysleli a to ho baví, kouká na to. Začíná se o 

to zajímat, je to takový jako do života praktičtější ten program.“ 

 Lucka  velmi oceňuje velký tematický rozsah pořadů Déčka, sama zkoumá, o 

jakou oblast se její syn zajímá a líbí se jí, že má možnost zvolit vhodný program z mnoha 

oborů a sledovat synovy reakce: „Ale ve chvíli kdy si všimnu, že na Déčku dejme tomu 

jede nějaký zeměpisný pořad a že on to chce sledovat, že ho to baví, že se na to ptá, tak 

se o to začnu zajímat a budu vděčná, že ta televize má a budu ho fakt k tomu posazovat, 

protože uvidím 'aha, tak ono ho to vzdělává, ono ho to baví, je skvělá šance'.“ Stejně tak 

by Lucka uvítala pořady, které by dětem pomohly s angličtinou, takový pořad by záměrně 

synovi pouštěla. Lucka si všímá, že Kuba z televize přijímá některé informace a 

zajímavosti: „Najednou nám řekne, jak funguje vodovod nebo věci, který my jsme mu 

neříkali a dozví se z tý televize.“  

 Déčko se pro Lucku stalo prostorem, kde může pro syna najít vhodné pořady, a 

ráda mu je pustí. Hledá možnosti dalšího rozvoje svého dítěte a Déčko bere jako jeden z 

nástrojů, které jí v tomto mohou pomoci. Lucka vnímá Déčko jinak než ostatní kanály, 

má k němu vyloženě kladný přístup a sama uvedla, že je s ním naprosto spokojená. Nový 

dětský kanál dokázal svou podobou a obsahem pozměnit přístup matky k dětskému 

televizním vysílání a přesvědčil ji o možné přínosnosti a vhodnosti některých pořadů. 

Tento případ ukazuje, že tvůrcům se podařilo z ČT:D udělat odlišnou dětskou televizi.  
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2.4.9 Pohled speciální pedagožky Kamily 

 V práci Kamily - v koleji Jedličkova ústavu má Déčko trochu jinou úlohu než v 

běžných domácnostech. Kamila se stará zhruba o desítku hendikepovaných dětí, které 

sdílí společný obývák, v němž mají televizi. Televize v obýváku je často puštěná celý 

den, obvykle funguje jako podkres k mnoha dalším činnostem, v některých chvílích 

přebírá roli zdroje zábavy. Před spuštěním Déčka si v televizi pouštěli pohádky z DVD, 

nebo pohádky z kazet k poslechu, ty byly ale pro některé děti příliš neuchopitelné oproti 

Déčku, které běží sice jako kulisa, ale v případě zájmu nabízí i vizuální oporu. Od chvíle, 

kdy se Déčko objevilo, běží celou dobu od příchodu dětí ze školy až do konce svého 

vysílání. Kamila existenci Déčka velmi oceňuje, protože pouštění jiných televizních 

programů by znamenalo neustálou nutnou kontrolu, zatímco bezpečnost Déčka je 

dostatečná na to, aby se o ni vychovatelé nemuseli starat. 

 Kamila má dojem, že i předvídatelnost programu se tvůrcům vydařila a také tento 

fakt postavila do kontrastu s televizemi, které zásobují děti animovanými seriály. Líbí se 

jí, že děti jsou zvyklé na určitou hodinu čekat na svůj oblíbený pořad. 

 Některé pořady sledují děti podle toho, jak koho zaujmou a jak má kdo chuť. 

Potom jsou také pořady, které pravidelně sledují všichni společně. Takové jsou třeba 

Zprávičky, u kterých děti tiše sedí a sledují, na rozdíl od jiných pořadů, u kterých nejsou 

tak klidní. Zprávičky pro ně mají punc důležitého vážného pořadu, na který „se kouká“, 

ačkoli zrovna pro děti v mentální úrovni předškolních dětí je pořad ještě složitý. Sledují 

ho ale společně s ostatními. Po skončení Zpráviček obvykle přichází diskuze: „Spíš mezi 

nima si myslím, že oni hodně si jako přehazujou názory na to, mě baví jim do toho moc 

nezasahovat, protože oni když na to koukaj a pak vidíš jako ty názory na to co viděli, tak 

oni ani nemaj moc potřebu jako chtít do toho vstoupit nějakýho dalšího vysvětlovatele.“ 

 Protože do skupinky Kamily patří i mentálně starší něž předškolní děti, Kamila 

vnímá více pořadů, než maminky z předchozí části výzkumu. Je zde třeba oblíbený 

lifestyleový magazít Zetbox: „No já si myslím, že oni sami se jakoby s různýma 

komunitama toho, co dělaj zdraví děti, byť jako lifestylové moc nesetkaj, takže je to hodně 

jakoby vtahuje do takové té komunity těch dětí prostě jako  široký, že když se na to koukaj, 

tak si to uměj představit - co je zajímavé pro normální děti a pak i jako se do toho částečně 

stylizují. Zvláště ty děti, které jsou na tom jakoby líp i třeba že jsou na tom inteligenčně 

kolem deseti let, tak těm to bych řekla jakoby dává ještě víc, jo jako prostě že jsou schopné 
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si z toho vybrat něco, co jim připadá fakt dobrý, jakože jo tohle byl teda hustý díl, tak to 

se na to budem muset jít někam podívat.“ 

 Pořad Šikulové pro Kamilu funguje jako skvělý zdroj inspirace, jelikož s dětmi 

hodně vyrábí a tvoří. Naopak podle Draků v hrnci nic ještě nevařili, ačkoli vaří poměrně 

často, pořad je ale baví a zajímá. Jsou ale také pořady, které Kamila sama vytipovala k 

tomu, aby je děti z nějakého důvodu sledovaly: „Studio kamarád je zase klasika, do které 

je cpu prostě. Studio kamarád běží a hotovo a ono se jim to líbí. Potom ty Pexesa - museli 

jsme je k tomu ze začátku trochu navést, protože si říkám, že něco naukového by mohli 

vidět a my toho moc nestihnem, jenom jsme si četli nějaké encyklopedie a ono tím, že je 

to nenáročnou formou podané, jakože dívat se na objektiv je pro ně náročné a je tam 

milion reálií co jdou mimo ně. Tady mi to připadá fajn, že oni poznaj něco. Že to 

používáme spíš jako výukový program, ale už na to koukají rádi, myslím si, že kdyby si 

měli vybrat kdy to začali dávat, že by to přepli, ale teď když na to koukáme a vědí, že je 

to fajn, tak je to jako dobré a já to používám spíš proto, že se něco dozvědí.“ 

 Největší sláva a manévry se na koleji Jedičkova ústavu dějí, když má být na Déčku 

soutěž Bludište: „ Bludiště probíhá tak, že se vyskládáme kolem televize a koukáme na 

bludiště, protože je to napínavé, je to soutěž a oni si vždycky vyberou, kdo fandí modrým 

a červeným a mezi sebou jako“né, teď byl tenhleten lepší" a taky tam jsou nějaké otázky, 

tak hádaj, ty otázky ani nejsou moc těžké. Oni se třeba rádi koukají na taxík, protože je 

baví jak je vykopnou z auta, když nevědí, ale ty otázky jsou na ně moc těžký a nemůžou se 

zapojit. A tohle je i baví, že kolikrát nevědí, ale ta soutěž je prostě pro děti a mají pocit, 

že je to na jejich levelu a je to něco, kam by se mohli dostat a vezmou si z toho třeba 

nějaké odpovědi, že příště by třeba věděli. Hlavně hrozně fandí, to je prostě vždycky řežba, 

jestli vyhrajou modrý nebo červený a ještě když se u toho účastní ty paní učitelky a mají 

tam něco dělat, tak to je vždycky: „Oni jim to kazí! Ty by tam vůbec neměli mít!" Takže 

to takhle prostě hodnotěj.“ 

 Konflikt reality a televizního světa řeší Kamila spíše s vyspělejšími dětmi, které 

zvládají sledovat třeba sitcomy nebo některé seriály pro dospělé, třeba Ordinaci v růžové 

zahradě. Kamila s dětmi o televizi diskutuje, když je k tomu vhodná situace, nevynechává 

ani mediální výchovu: „Zkoušeli si třeba kreslit, že jsme si kreslili jako obrázky za sebe 

jakoby takový komiks a pak jsme dospěli k tomu, že kdyby se to pustilo tak by to bylo jako 

v televizi.“ 

 Nakonec jsem Kamilu požádala o shrnutí toho, jakou roli a přínos pro ně Déčko v 

prostředí kolejí Jedličkova ústavu má: „Je to pro nás takový příjemný background a 
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myslím si, že prostě pro děti si k tomu sednou k těm pořadům, co mají rádi a pro nás je o 

spoustu míň práce, protože se nemusíme probírat žadnýma televizníma programama ani 

dvdčkama ani nic a furt vymýšlet, co jim tady pustíme. A mrzí mě, že to není po tý osmý. 

My s nima chodíme spát v deset, takže dvě hodiny to je stejně pro nás takový posun, tak 

to nějak prostě řešit. Ale jako zase chápu, že prostě je to dětská televize a děti mají chodit 

spát dřív než naše děti. Takže to by asi nemělo moc velkou sledovanost. Nevím jakou 

sledovanost má ČT art,  ale vždycky když se to přepne tak všichni křičí néé.“ Jak Kamila 

poznamenala, děti předškolního věku obvykle chodí spát v čase, kdy Déčko přenechává 

prostor ČT art, je ale pravdou, že od osmé večerní hodiny vysílají všechny kanály České 

televize pořady pro dospělé či dospívající diváky. Česká televize ani jeden den v týdnu 

momentálně nenabízí pořad, který by byl určen i pro děti. Páteční, nebo sobotní večer, 

kdy děti mohou mít volnější režim, by mohl být ideálním prostorem pro „rodinný 

program“ – celovečerní film, či pohádku a mohl by najít své místo jak na ČT2, tak třeba 

jednou týdně v prodlouženém vysílání Déčka. 

„Myslím si, že to je fajn, že to dává spoustě rodičům a pedagogům, když to nebudu moc 

roznimrávat jako to fajn prostředí, prostě a nechat to tak. A když jsou nemocný, tak pustit 

to, nechat je se koukat celý den a nic se jim nestane a fakt když to srovnám s tím, na co 

jsme se dívali my, tak mi tohle připadá mnohem lepší.“ 

 

 

2.4.10 Souhrn třetí fáze výzkumu  

 V konečné etapě výzkumu se naplnila mnohá očekávání respondentů a nebo byla 

překonána. Déčko nabízí program, který rodiče z hlediska obsahu uspokojuje a odpovídá 

jejich představě o kvalitním vysílání vhodném pro děti. Do programu nového dětského 

kanálu jsou zařazeny české pohádky i česká animace, což mnozí respondenti uvedli ve 

svých očekáváních. Ti, kteří v plánovaném Déčku viděli jenom další dětský kanál, byli 

nakonec mile překvapeni rozmanitostí pořadů a odlišným konceptem celého kanálu. 

 Prvotním záměrem této práce bylo zjistit, jaké názory rodiče na Déčko mají, 

sháněla jsem proto rodiče, kteří mají o Déčku ponětí, sledují ho a jsou schopni ho 

okomentovat. Proto uznávám, že tato práce může přinášet poněkud jednostranný pohled. 

Rozhovory s rodiči, kteří by mohli být s Déčkem nespokojení a v důsledku toho ho 

nesledují, jsem neprovedla. Nicméně jsem se setkala i s rodiči, kteří Déčko nesledují nebo 

třeba odmítli spolupráci na rozhovorech, protože televizi sledují pouze sporadicky, ani od 
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těchto rodičů jsem ale nedostala negativní hodnocení. Důvod k nesledování Déčka nikdy 

nebyl v mé zkušenosti spojený s nespokojeností s dětským kanálem. 

 Nejvíce oceňovanými rysy Déčka je jeho bezpečnost a absence reklamy, množství 

pořadů, které neslouží k pouze pasivnímu sledování, ale vyvolává v divácích odezvu. 

Charakter původních pořadů a nových formátů respondenti s malými připomínkami 

chválili. Záporné ohlasy se objevily především v souvislosti s časovou skladbou 

programu a nejasným rozlišením mezi pořady s rozdílnými cílovými skupinami. Výzkum 

ukázal, že Déčko je kanálem,který se zásadně odlišuje od komerčních kanálů u nás 

dostupných. Rodiče vnímají Déčko jako možnost kvalitně stráveného času pro své děti, 

vnímají vybrané pořady jako přínosné a rádi je dětem pouští.  

 Na závěr této části uvedu několik citací od rodičů, které jsem požádala o shrnutí 

toho, co pro ně Déčko v domácnosti a rodině znamená a jako ho vnímají. 

Renata: „Přináší mi to jistotu toho, že nebudu muset o víkendu vstávat v šest hodin a že 

teda mam do devíti klid, že od tý půl sedmý do tý devátý jsou pro ně jako vhodný pořady, 

aniž bych to musela kontrolovat nebo regulovat. Pak určitě jako pomoc večer, když člověk 

potřebuje něco udělat doma jako rodič, takže zase může jako televizi zase pustit a že tam 

chvilku ten prostor maj a až pak budou schopný sledovat nějaký ty vzdělávací pořady, tak 

to rozhodně bude přínosný tak i jako pro ně.“ 

Lucie: „No že mi vytrhla trn z paty, že nemusím koukat na ten šílený Barrandov, kde 

opravdu tam, kde jsou jenom ty animovaný věci pro děti a není úplně takový ten střet s 

nějakou tou realitou jakoby dnešního světa. Že tam je ta škála, že tam je ta možnost, že 

tam přesně občas vypnou a koukaj na tu animaci anebo můžou prostě zapojit ten mozek, 

že to po nich něco chce, takže to si myslím, jakože to je velký přínos no.“ 

Michaela: „Je tam hodně toho jako hodně pestrý, to že tam se tam najdou jako různý 

věkový skupiny, věci z různých jako témat, co koho zajímá. Prostě když třeba někoho 

zajímaj spíš jako vyrábění nebo někoho ten sport, že se tam dá najít fakt jako každej si 

tam  může jakoby najít to svoje no, já nevim, asi nemam žádný výhrady. Já myslim, že i 

jakoby vzdělávací funkci jakoby pro nás to Déčko a takovou jako přijatelnou formou.“ 

Petra: „Jsem rozhodně ráda, že Déčko je, protože úroveň je nesrovnatelná s ostatními 

dětskými televizemi a pořady, které jsem do té doby viděla. Děti nemusí nikam přepínat, 

prostě čapnou ovladač, dají čtyřku a je to. Jsem trochu zvědavá, jak dlouho bude do 

Déčka ČT lít peníze na výrobu nějakých původních pořadů, protože ten vysílací čas je 

ohromný a zásoby se rychle vyčerpají.“  
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Pavla: „No tak asi bych to popsala, jakože to je široký spektrum, nejsou tam jenom 

pohádky, že si tam podle mě najde jako každý. Akorát ta nevýhoda toho, že když ty děti 

chodí do školky a školy a nejsou zrovna nemocní. Spíš jsem byla překvapená, že se jim 

opravdu podařilo to obsadit v podstatě jakoby od tý osmý ranní až do tý jakoby osmý 

večerní, že jsem tomu jako moc nevěřila, což mě jako mile překvapili teda no.“ 

Alena: „Myslím si, že jsou tam docela dobře vyvážený pořady naučný i zábavný a že ty 

naučný jsou udělané v kvalitě, která předčila očekávání, že to je vtipné, že to je nápadité, 

že si tam najdou možná svoje i ty menší děti i starší děti, takže to je dobrý.“ 

Lucka: „Déčko je fajn. Já ho neznám tak úplně dlouho, ale mě se vůbec líbí ten nápad, že 

opravdu se nad těma dětma víc uvažuje v dnešní době, že se snaží vymýšlet ty cesty a 

opravdu je vzdělávat a že se vůbec těma dětma zabývaj, no. My jsme tohle nezažili, takže 

jako to vnímám jako hodně pozitivní věc, jako my jsme zase lítali víc venku, ale byla jiná 

bezpečnost a byly jiný podmínky ke všemu a teďka je to všechno zase jiný a ty děti maj 

možnost poznat to jinak ten svět, takže mě se to líbí to jak to je, určitě se k tomu budem 

vracet.“ 

 

2.5 Plány ČT:D a jejích naplnění 

 Během plánovaní, výroby pořadů a vzniku nové dětské televize si tvůrci stanovili 

různé plány a cíle. Na základě provedených rozhovorů zhodnotím, jak se Déčku cíle 

podařilo splnit. Toto hodnocení opět vyplývá pouze z  rozhovorů s mými respondenty, 

není podloženo kvantitativními daty a jeho výsledek má spíše orientační charakter.  

 Z cílů, které byly uvedeny ve zprávě22 z tiskové konference z února 2013 a cílů, 

které uvedl Petr Koliha v odpovědích na otázky pro tuto práci, jsem vybrala ty, které se 

týkají spokojenosti a přístupu diváků, nebo se vztahují k některé části teoretického oddílu 

práce a na které mohu vzhledem k provedenu výzkumu reagovat. 

 Následující cíle byly uvedeny během tiskové konference: 

1. Oslovit mladé diváky, rodiče, širokou i odbornou veřejnost - Déčku se jistě podařilo 

nejen oslovit, ale také zaujmout děti i rodiče. Déčko se stalo součástí domácností a 

každodenním partnerem pro rodiče i děti. Zároveň jsou také domácnosti, kde Déčko 

neuspělo a diváky neoslovilo natolik, aby si vybudovalo svou pevnou pozici. 

                                                 
22Česká televize dětem: Nový dětský program České televize. In: [online]. 2013  
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2. Nabídnout alternativu ke stávajícím komerčním stanicím pro děti a mládež, 

zejména atraktivní a smysluplné pořady, včetně pořadů s přesahem ke vzdělávání - 

Déčko plní roli nejen odlišné alternativy, ale pro mnohé rodiče  i roli velmi vítané a 

nadřazené alternativy. Některé pořady jsou pro děti velmi atraktivní, některé přitahují i 

rodiče. Smysluplnost a přínosnost pořadů má zjištění také potvrdila. Našly se ale i pořady, 

které jsou některými rodiči vnímané jako zbytečné a postrádají smysl, jiní rodiče ty samé 

pořady ale vítají. Dá se říci, že až na drobné odchylky ve výpovědích a malé výjimky se 

i tento cíl podařilo splnit. 

3. Položit základy pro trvalý vztah s nejmladšími diváckými skupinami a spolupráci 

- Děti mých respondentů si na Déčko rychle zvykli a přijali ho do svého věta volného 

času. Zda tento vztah bude trvalý, je v současné chvíli nemožné říci. Rodiče ale počítají, 

že do deseti či dvanácti let bude Déčko pro děti stále zajímavé a atraktivní. 

4. Posílit tradici dětské tvorby ve veřejnoprávní televizi - Vzhledem           k velkému 

množství původních pořadů ČT, které Déčko vysílá a vyrábí, je i tento plán jistě naplněn. 

5. Stát se stěžejním experimentálním programem z hlediska využívání nových médií 

a interaktivity - V této věci nemohu přinést dostatečný komentář kvůli věkové skupině 

dětí, na kterou jsme s rodiči brali ohled. Rodiče zatím nejsou zvyklí užívání televize 

propojovat s novými médii, ale zdá se, že postupně si k nim cestu nacházejí a děti 

odpovídajícího věku k nim přístup mají. 

  Další cíle budu citovat z odpovědí Petra Kolihy. 

"Kvalitativním cílem je naplnit očekávání vznášená na dětskou veřejnoprávní televizi z 

hlediska obsahu. To znamená nabízet kvalitní program, kterým Déčko naplní požadavky 

Kodexu České televize, uspokojí očekávání rodičů a odborníků a současně bude rozvíjet 

dětskou tvorbu, která má v České televizi mnohaletou tradici.“ - Jak je patrné ze shrnutí 

třetí analytické části práce, televize očekávání rodičů i pedagogů naplnila nebo předčila. 

Zástupci veřejnosti v mém výzkumu považují Déčkem nabízený obsah za kvalitní a pro 

děti vhodný. Pro Déčko vzniká množství nových dětským pořadů, které jsou divácky 

úspěšné, k posílení tradice dětské tvorby tak určitě dochází. Výpovědi respondentů jsem 

během analýzy neporovnávala s Kodexem ČT, žádný zjevný konflikt jsem ale v této 

oblasti nezaznamenala. 

"Záměrem je také zkoušet nové formáty a sahat po aktuálních námětech, které osloví děti 

a současně získají podporu rodičů.“ - Nové formáty byly zařazeny do různých vysílacích 

bloků, některé z nich jsou divákům jednoduše dostupné a setkávají se s nimi každý den, 

některé jsou ale vysílané v časech, kdy děti televizi moc často nesledují a tak nebylo 
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snadné zjistit jejich oblibu. Mezi povedené formáty určitě patří Zprávičky, Hýbánky, 

Jogínci, Taneční hrátky s Honzou Onderem, Draci v hrnci, Ábécédé s Michalem. S 

drobnými výtkami uspěly i Paličky a Čtení do ouška.  

" Z hlediska obsahu je cílem Déčka stát se pro obě tyto skupiny - pro děti a nepřímo také 

pro rodiče - první volbou mezi dětskými programy na televizním trhu". - Splnění tohoto 

cíle by si žádalo spíše kvantitativní podložení daty. Na základě vlastního výzkumu můžu 

potvrdit, že se Déčko opravdu stalo první volbou mezi dětskými kanály pro mnoho z 

mých respondentů, spíše výjimečně není z hlediska rodičů kanál upřednostňovaný před 

komerčními. Jelikož jsem se zajímala hlavně o názory rodičů, nemohu jasně odpovědět, 

zda je Déčko i pro děti první volbou.  

 

Vypadá to tedy, že cíle se Déčku daří plnit, televize slaví úspěch a přináší na 

českou scénu něco u nás zatím nevídaného. Opět ale musím zdůraznit, že vycházím z 

výpovědí respondentů, kteří Déčko sledují a tedy s ním jsou dostatečně spokojeni. Ti kdo 

Déčko nesledují, ale nevznesli proti Déčku negativní komentáře. 

 

 

Závěr 

 

Bakalářskou práci jsem psala s úmyslem zachytit vznikající vztah vybrané divácké 

skupiny k novému veřejnoprávnímu dětskému kanálu ČT:D. Samotný nový kanál jsem 

představila jak z pohledu jeho vlastní prezentace, tak z pohledu diváka a příjemce vysílání 

- popsala jsem specifika Déčka a nastínila tak jeho odlišnost od komerčních dětských 

televizí, které jsem také stručně zmínila. Českou veřejnoprávní televizi jsem zařadila do 

evropského kontextu a vytvořila jsem souhrn dětských veřejnoprávních televizí, které 

působí v evropských zemích, toto shrnutí považuji za jeden z přínosů této práce. Je patrné, 

že celá teoretická část se zabývá televizními kanály a jejich charakteristikami, data do 

teoretického oddílu jsem tedy sháněla především na oficiálních webových stránkách a 

v tiskových či výročních zprávách. Výzkumné části předcházelo mnoho příprav a čtení 

literatury k provádění kvalitativních rozhovorů. Pro potřeby bakalářské práce byla 

provedená příprava dostatečná, avšak pro větší výzkum by bylo vhodné schopnosti k 

vedení rozhovorů trénovat a v delším časovém horizontu před výzkumem se na tuto 

činnost připravovat. Uvedla jsem skupinu respondentů a charakterizovala výzkumnou 
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metodu. Další práce byla rozdělena podle tří výzkumných etap. V každé fázi jsem nejprve 

přiblížila témata, kterým se výzkum věnoval a doplnila informace, které se vztahovaly k 

obsahu rozhovorů. Následovala vždy analytická část, kde jsem shrnula zjištění z 

rozhovorů a citovala některé respondenty. Tečkou za celým výzkumem bylo porovnání 

cílů Déčka s výsledky rozhovorů. 

Samotné jádro výzkumu, vedení rozhovorů s rodiči, bylo skvělou zkušeností a 

zajímavou činností, docházelo k nahlížení do chodů rodin a vytváření obrazu o jejich 

zvyklostech a rituálech. Tento fakt ale také mě jako tazatele mírně limitoval ve chvílích, 

kdy jsem se chtěla respektovat soukromí respondentů a snažila se najít vhodnou hranici, 

kterou jsem neměla překročit. Výsledky kvalitativního výzkumu nejsou reprezentativním 

hodnocením, které by se dalo vztáhnout na všechny diváky Déčka. Tyto výsledky ale 

zároveň nejsou zanedbatelné a dá se k nim jistě přihlédnout jako k relevantním zjištěním. 

Veškeré závěry výzkumu také nevypovídají o vztahu široké veřejnosti k Déčku, ale o 

názorech konkrétních lidí, kteří Déčko sledují. Bude-li se někdo z tvůrců Déčka ptát po 

podnětech ke zlepšení vysílání pro současné diváky, může sáhnout po této práci, to, se 

domnívám, je dalším přínosem této práce. 

Práce je dokončena a výsledky výzkumu působí uspokojivě. Bylo by ale zajímavé 

sledovat respondenty průběžně i nadále a to nejen v horizontu měsíců, ale i let. Najít tak 

odpověď na jeden z cílů, který se týkal navázaní trvalého vztahu s diváky. Pozornost bych 

dále věnovala i televizi ČT:D, které se nástup vydařil a začala svou cestu s kladnými 

diváckými ohlasy. Udrží Déčko v programu vysoký podíl domácí tvorby? Jaké další 

formáty se objeví? Podaří se udržet bezpečnost televize a promění se nějak současná 

absence reklam? Nabízí se i provedení totožného výzkumu s obměněním věku dětí, ke 

kterým rodiče vztahují své komentáře. Ptát se také můžeme samotných dětí. Mě samotnou 

zaujal během výzkumu přínos rozhovorů v Jedličkově ústavu. Bylo nečekané, jak 

důležitou roli a důležité postavení Déčko na koleji má a s jakým nadšením k němu některé 

děti, ale především vychovatelka přistupují. 

Nejnáročnější částí při psaní celé práce bylo hledání dat o evropských televizích, 

jsem tedy ráda, že jsem tuto kapitolu zodpovědně dovedla do současné podoby. Nejen 

studijně, ale i lidsky přínosné bylo provádění rozhovorů, naproti tomu jejich analýza 

nebyla jednoduchou činností a s více zkušenostmi by mohla celou práci ještě pozvednout. 

Použitá litaratura neodpovídá planovaným pubikacím, které jsem uvedla v tezích. 

Metodologická kniha, kterou jsem nakonec zvolila se věnuje výhradně rozhovorům a 

nabízí tedy podrobné informace. Nezahrnula jsem ani publikace týkající se mediální 
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výchovy, protože toto téma nakonec bylo v práci spíše okrajové. Naopak většina zdrojů 

k této práci je dostupná online, důvodem je charakter hledaných informací. 

Téma této práce bylo zvoleno v souvislosti s otázkou škodlivosti televize a s 

pohledem na televizi jako na špatný faktor v dětských životech. Zajímalo mě, zda Česká 

televize může přijít s vysíláním, které tyto předsudky zmírní, nebo popře. Domnívám se, 

že má zjištění skutečně ukazují na to, že dětské sledování televize může být bráno i z 

pohledu rodiče jako kvalitně strávený čas. Pokud rodič neodmítá prvoplánově televizi 

jako takovou, na Déčku jsou mu k dispozici programy, které jsou kvalitně zpracované a 

dětem přínosné.  

S nemalými ambicemi doufám, že tato práce bude přínosem nejen z hlediska 

teoretických informací, ale z hlediska praktického. Věřím, že některé myšlenky z této 

práce jsou natolik silné a smysluplné, že budou pro čtenáře hodny zamyšlení, tím spíše 

pro povolaného čtenáře - pro tvůrce Déčka může být práce zajímavou zprávou o 

provedení jejich práce a zdrojem několika podnětů dalších kroků v dětském vysílání. 

  

Summary 

This bachelor’s thesis deals with the Czech television’s new children’s channel 

and its reception among selected viewer audience. 

It includes an overview of public television programmes, which broadcast in 

Europe and describes in detail the features of British children’s channels CBBC and 

CBeebies and German KiKA. A summary of children’s channels and segments, which 

are broadcast in the Czech Republic is provided as well. The main subject matter of this 

thesis is ČT:D – the children’s channel itself. 

The research element of this study utilized qualitative interviewing to examine the 

opinions of preschool children’s parents and pedagogical staff on ČT:D. It incorporated 

a comprehensive description of the shows broadcast by ČT:D, to provide an outline of the 

programme structure. The actual research was conducted in subject areas and the same 

form was used when presenting the conclusions and results. The expectations of the 

interviewees were fulfilled and in many cases they were even exceeded. According to the 

subjects, the channel offers an unusually diverse and unexpectedly well-developed range 

of shows. The amount of shows comprising live-action – presenters and anchors – was 

praised. The respondents trust ČT:D to be ‘safe’ as they don’t fear any inappropriate 

content would be shown. An issue with unsuitability of some of the material or language 
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may appear when watching shows intended for an older age group, marking of which is 

unclear. As far as the programme content is concerned, the interviewed subjects were 

satisfied. They appreciate the presence of familiar shows on ČT:D, while at the same time 

they find further favourites among the new formats, which become a part of their family 

rituals and regular television viewing. Well received are also the shows with learning and 

educational aspects. However, their placement in the time schedule causes 

discontentment at the factual unavailability for viewing. 

The research indicates that the parents’ unfavourable viewpoint on television can 

be altered or adjusted with proper content of good quality. 

In the environment where a public service children’s channel appears for the first 

time, ČT:D is becoming increasingly popular and can be considered a success. The overall 

evaluation is positive, the parents and the pedagogical staff involved in the research 

perceive ČT:D’s use as leisure, entertainment, development and education. 

  



68 

 

   

Použitá literatura 

Publikace 

50 let televizního studia Brno. Editor Jitka Saturková. Praha: Česká televize, 2011, 165 s. Edice 

České televize. ISBN 978-80-7404-070-2. 

(Prvních) 10 let České televize. Editor Jiří Pittermann, Jitka Saturková, Vít Šnábl. Praha: Česká 

televize, 2002, 372, [14] s. PR a Promotion. ISBN 80-850-0537-9. 

BLAŽEK, Bohuslav. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Editor Jiří Pittermann, Jitka Saturková, Vít 

Šnábl. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, 199 s. PR a Promotion. ISBN 80-858-5011-7. 

PECORA, Norma, John P. MURRAY a Ellen Ann WARTELLA. Children and television fifty 

years of research. Mahwah, N.J: Lawrwncw Erlbaum Associates, Publishers, 2007. ISBN 14-

106-1804-8. 

KVALE, Steinar a Svend BRINKMANN. InterViews: learning the craft of qualitative research 

interviewing. 2nd ed. Los Angeles: Sage Publications, c2009, xviii, 354 p. ISBN 07-619-2542-

2. 

Česká Republika. Zákon o České televizi. In: 483/1991 sb. 1991. Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/pravni-predpisy-cr-

524/ 

Elektronické zdroje 
 

Česká televize chce na přípravě Déčka spolupracovat s ministerstvem školství. Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 28. 2. 2013, 2014 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z:http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceska-televize-chce-na-priprave-decka-

spolupracovat-i-s?highlightWords=PLATOV%25C3%2589+TABULKY+PRO 

 

Česká televize dětem: Nový dětský program České televize. In: [online]. 2013 [cit. 2014-05-14]. 

Dostupné z:http://img.ceskatelevize.cz/press/2502.pdf 

 

Kodex ČT. Praha, 2003. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-

ct/pdf/kodex-ct.pdf 

Česká republika. Zákon o provozování televizního a rozhlasového vysílání. In: 2001. 2001, č. 

231. Dostupné z: http://www.digizone.cz/texty/zakon-231-2001/ 

 

Počítáme s dětmi v České televizi: 2010 - Rok dětí - Digizone.cz. Digizone [online]. 22. 12. 

2009, 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/tiskove-zpravy/pocitame-s-

detmi-v-ceske-televizi-2010-rok-deti/ 

Veřejnoprávní vysílání. Ministerstvo kultury [online]. 2007 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/verejnopravni-

vysilani-81273/ 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceska-televize-chce-na-priprave-decka-spolupracovat-i-s?highlightWords=PLATOV%25C3%2589+TABULKY+PRO
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceska-televize-chce-na-priprave-decka-spolupracovat-i-s?highlightWords=PLATOV%25C3%2589+TABULKY+PRO
http://img.ceskatelevize.cz/press/2502.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf
http://www.digizone.cz/tiskove-zpravy/pocitame-s-detmi-v-ceske-televizi-2010-rok-deti/
http://www.digizone.cz/tiskove-zpravy/pocitame-s-detmi-v-ceske-televizi-2010-rok-deti/
http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/verejnopravni-vysilani-81273/
http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/verejnopravni-vysilani-81273/


69 

 

   

Ochrana dětí zákonem. Děti a média [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: 

http://www.detiamedia.cz/col/6/ochrana-deti-zakonem.htm 

ČESKÁ TELEVIZE. Tiskové zprávy: Déčko je nejsledovanější dětskou televizí v Evropě 

[online]. 5. 2. 2014 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/press/tiskove-zpravy/?id=6921&strana-2=6&category=2 

ČTK. Televizní vysílání: Déčko se stalo nejsledovanějším dětským programem v Evropě 

[online]. mediamania.tyden.cz, 5. 2. 2014 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: 

http://mediamania.tyden.cz/rubriky/televize-radio/decko-se-stalo-nejsledovanejsim-detskym-

programem-v-evrope_297225.html 

ČESKÁ TELEVIZE. Dětský kanál a nové pojetí kultury ve vysílání České televize: Tisková 

konference [online]. 21. 2. 2013 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: 

http://img.ceskatelevize.cz/press/2472.pdf 

ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013 [online]. 2014 [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/zprava2013-2.pdf?v2 

ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2012 [online]. 2013 [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/zprava2012.pdf 

ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2011 [online]. 2012 [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/zprava2011.pdf?ver=1.03 

ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 [online]. 2011 [cit. 

2014-05-13]. 

ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 [online]. 2010 [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/zprava2009.pdf 

ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2008 [online]. 2009 [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/zprava2008.pdf 

ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2007 [online]. 2008 [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/zprava2007_vyrocni_zprava.pdf 

ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006 [online]. 2007 [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-

ct/rocenky/2006/zprava2006.pdf 

http://www.detiamedia.cz/col/6/ochrana-deti-zakonem.htm
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=6921&strana-2=6&category=2
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=6921&strana-2=6&category=2
http://mediamania.tyden.cz/rubriky/televize-radio/decko-se-stalo-nejsledovanejsim-detskym-programem-v-evrope_297225.html
http://mediamania.tyden.cz/rubriky/televize-radio/decko-se-stalo-nejsledovanejsim-detskym-programem-v-evrope_297225.html
http://img.ceskatelevize.cz/press/2472.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2013-2.pdf?v2
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2013-2.pdf?v2
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2012.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2012.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2011.pdf?ver=1.03
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2011.pdf?ver=1.03
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2009.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2009.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2008.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2008.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2007_vyrocni_zprava.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/zprava2007_vyrocni_zprava.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2006/zprava2006.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2006/zprava2006.pdf


70 

 

   

ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2005 [online]. 2006 [cit. 

2014-05-13]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-

ct/rocenky/2005/zprava2005.pdf  

SATURKOVÁ, Jitka. ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 2004 [online]. tisková 

služba – edice útvaru Obchod a komunikace, 2005 [cit. 2014-05-13]. ISBN 80-85005-56-5. 

Dostupné z:http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-

ct/rocenky/2004/rocenka2004.pdf 

SATURKOVÁ, Jitka. ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 2003 [online]. tisková 

služba – edice útvaru Obchod a komunikace, 2004 [cit. 2014-05-13]. ISBN 80-85005-51-4. 

Dostupné z:http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-

ct/rocenky/2003/rocenka2003.pdf 

SATURKOVÁ, Jitka. ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 2002 [online]. Edice útvaru 

Komunikace, 2003 [cit. 2014-05-13]. ISBN 80-85005-47-6. Dostupné 

z:http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2002/rocenka2002.pdf 

SATURKOVÁ, Jitka. ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 2001 [online]. Česká 

televize, edice PR a Promotion, 2002 [cit. 2014-05-13]. ISBN 80-85005-40-9. Dostupné 

z:http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2001/rocenka2001.pdf 

 

ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 2000 [online]. a Česká televize, edice PR a 

Promotion, 2001 [cit. 2014-05-13]. ISBN 80-85005-33-6. Dostupné 

z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2000/rocenka_2000.pdf 

 

ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 1999 [online]. 2000 [cit. 2014-05-13]. Dostupné 

z:http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/1999/cj/zpr.pdf 

 

KABÁT, Marcel. ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 1998 [online]. Č�eská� 

televize-Public Relations a mezin�árodn�í vztahy, edi�ční� a dokumenta�nční odd�len�í, 

1999 [cit. 2014-05-13]. ISBN 80-85005-20-4. Dostupné 

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

 

ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 1997 [online]. 1998 [cit. 2014-05-13]. ISBN 80- 

85005 -17- 4. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-

ct/rocenky/1997-ii2.pdf 

 

Desatero Zpráviček. ČESKÁ TELEVIZE. Česká televize [online]. 2013, 2014 [cit. 2014-05-14]. 

Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/program/desatero-zpravicek/ 

 

EURODATA TV WOLRDWIDE. Kids TV Report: Kids love TV, any way! [online]. 11. 9. 2013 

[cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.mediametrie.com/eurodatatv/communiques/kids-tv-

report-kids-love-tv-any-way.php?id=929 

 

STATISTA.COM. Average daily TV viewing time per person in selected countries in 2012 

[online]. 2012 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.statista.com/statistics/276748/average-

daily-tv-viewing-time-per-person-in-selected-countries/ 

 

 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2005/zprava2005.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2005/zprava2005.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2004/rocenka2004.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2004/rocenka2004.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2003/rocenka2003.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2003/rocenka2003.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2002/rocenka2002.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2001/rocenka2001.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2000/rocenka_2000.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/1999/cj/zpr.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/ct_roc_c.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/1997-ii2.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/1997-ii2.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/program/desatero-zpravicek/
http://www.mediametrie.com/eurodatatv/communiques/kids-tv-report-kids-love-tv-any-way.php?id=929
http://www.mediametrie.com/eurodatatv/communiques/kids-tv-report-kids-love-tv-any-way.php?id=929
http://www.statista.com/statistics/276748/average-daily-tv-viewing-time-per-person-in-selected-countries/
http://www.statista.com/statistics/276748/average-daily-tv-viewing-time-per-person-in-selected-countries/


71 

 

   

dětské veřejnoprávní televize v evropských zemích: 
 

KiKA - Der KiKA - Eltern. KiKA [online]. 2. 5. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z:http://www.kika.de/kika/eltern/index.shtml 

KiKA bleibt auf Erfolgsspur. In: Pressemitteilungen zum Unternehmen 2013 [online]. 2013, 4. 

2. 2014 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.zdf.de/zdf-pressemitteilungen-zum-

unternehmen-2013-31788848.html  

 

 

Gute gruende. ARD ZDF [online]. 2013 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z: http://www.ardzdf.de/#page/gutegruende 

 

KiKA - Der KiKA - Eltern . Medienkompetenz. KiKA [online]. 2. 5. 2014 [cit. 2014-05-14]. 

Dostupné z:http://www.kika.de/kika/eltern/medienkompetenz/index.shtml 

 

KiKA - Der KiKA - Eltern - Der Sender - Philosophie. KiKA [online]. 2. 5. 2014 [cit. 2014-05-

14]. Dostupné z:http://www.kika.de/kika/eltern/sender/philosophie/index.shtml 

 

BBC - CBeebies - Home - Play fun games and early years activities. BBC [online]. 2014 [cit. 

2014-05-14]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/cbeebies/ 

 

BBC. CBeebies - BBC Trust: CBeebies Service Licence [online]. February 2011 [cit. 2014-05-

14]. Dostupné 

z:http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/tv

/2011/cbeebies_feb11.pdf 

 

BBC. BBC - CBBC - Home - The official homepage for CBBC [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. 

Dostupné z:http://www.bbc.co.uk/cbbc/ 

 

BBC. History of the BBC [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z:http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/resources/in-depth/childrens.shtml 

BBC. CBBC - BBC Trust: CBBC Service Licence [online]. May 2010 [cit. 2014-05-14]. 

Dostupné 

z:http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/tv/2010

/cbbc_may10.pdf 

 

KETNET. Ketnet [online]. 2013 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.ketnet.be 

 

Ultra/DR. Ramasjang [online]. 2013 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z: http://www.dr.dk/ultra/forside/ 

 

RAMASJANG. DR an introduction [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z:http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/B96D837A-CC87- 4F49-B7A6- 

7B7FE89E1E22/1217326/introduction_to_dr.pdf 

 

DR in Brief. DR [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.dr.dk/OmDR/About 

+DR/20060622150803.html 

 

Videod/ETV2/E. ETV2 [online]. 2010 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://etv2.err.ee/videod 

Rai YoYo - Home Page. Rai YoYo [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z:http://www.raiyoyo.rai.it/dl/PortaliRai/Page- 016631b1-84d7-4971-bbba-3f80a1e9b324.html 

 

http://www.kika.de/kika/eltern/index.shtml
http://www.zdf.de/zdf-pressemitteilungen-zum-unternehmen-2013-31788848.html
http://www.zdf.de/zdf-pressemitteilungen-zum-unternehmen-2013-31788848.html
http://www.ardzdf.de/#page/gutegruende
http://www.kika.de/kika/eltern/medienkompetenz/index.shtml
http://www.kika.de/kika/eltern/sender/philosophie/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/tv/2011/cbeebies_feb11.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/tv/2011/cbeebies_feb11.pdf
http://www.bbc.co.uk/cbbc/
http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/resources/in-depth/childrens.shtml
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/tv/2010/cbbc_may10.pdf
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/tv/2010/cbbc_may10.pdf
http://www.ketnet.be/
http://www.dr.dk/ultra/forside/,
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/B96D837A-CC87-%20%204F49-B7A6-%20%207B7FE89E1E22/1217326/introduction_to_dr.pdf
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/B96D837A-CC87-%20%204F49-B7A6-%20%207B7FE89E1E22/1217326/introduction_to_dr.pdf
http://www.dr.dk/OmDR/About%20%20+DR/20060622150803.html
http://www.dr.dk/OmDR/About%20%20+DR/20060622150803.html
http://etv2.err.ee/videod
http://www.raiyoyo.rai.it/dl/PortaliRai/Page-%20%20016631b1-84d7-4971-bbba-3f80a1e9b324.html


72 

 

   

Corporate: Background. TG4 - Irish language television channel: Teilifís Geilge [online]. 2014 

[cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.tg4.ie/en/corporate/background.html 

Zepelín. [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.zappelin.nl/pagina/voor-

ouders 

 

Nederland 3 - Live tv. NPO [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z: http://www.npo.nl/live/nederland-3 

 

Zapp. Zapp [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.zapp.nl 

 

ABC - Telewizja Polska S.A. ABC [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z: http://abc.tvp.pl 

 

M2/MédiaKlikk. MediaKlikk [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z: http://www.mediaklikk.hu/m2/ 

 

DUBOVY, Nikolay. CAROUSEL — The Main Russian TV Channel for Children and Youth!. 

In:1tvrus [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://eng.1tvrus.com/carousel 

 

Barnkanalen. SVT [online]. 14. 5. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z: http://www.svt.se/barnkanalen/ 

 

Dibujos animados y series infantiles. RTVE [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z: http://www.rtve.es/infantil/ 

 

RTVE gana el Premio Unicef 2009 de Comunicación. RTVE [online]. 24. 7. 2009 [cit. 2014-05-

14]. Dostupné z: http://www.rtve.es/infantil/padres/noticias/rtv e-gana-premio-unicef-2009- 

comunicacion/286317.shtml 

 

YLE TV2/ yle.fi. YLE [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://tv2.yle.fi/ 

 

Rts.ch - Radio Télévision Suisse. Radio Télévision Suisse [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z:http://www.rts.ch/ 

 

France Televisions sells Gulli stake to Lagardere. In: Broadbandtvnews [online]. 21. 12. 2013, 

2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.broadbandtvnews.com/2013/12/21/france-

televisions-sells-gulli-stake-to-lagardere/ 

 

dětské kanály vysílající v ČR 

 

O CS mini. CS mini [online]. 2011 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://csmini.cz/ocsmini 

 

Ducktv + HD. Tvzpravodaj.mnoho.info [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: 

http://tvzpravodaj.mnoho.info/televizni-stanice/cr-satelit_-kabel_-iptv/ducktv-_-hd 

 

Megamax. Tvzpravodaj.mnoho.info [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z:http://tvzpravodaj.mnoho.info/televizni-stanice/cr-satelit_-kabel_-iptv/megamax 

 

Minimax. Minimaxcz [online]. 2013 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.minimaxcz.tv/ 

 

Jim Jam Česká republika. Jim Jam [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: 

http://www.cz.jimjam.tv/ 

 

http://www.tg4.ie/en/corporate/background.html
http://www.zappelin.nl/pagina/voor-ouders
http://www.zappelin.nl/pagina/voor-ouders
http://www.npo.nl/live/nederland-3
http://www.zapp.nl/
http://abc.tvp.pl/
http://www.mediaklikk.hu/m2/
http://eng.1tvrus.com/carousel
http://www.svt.se/barnkanalen/
http://www.rtve.es/infantil/
http://www.rtve.es/infantil/padres/noticias/rtv%20%20e-gana-premio-unicef-2009-%20%20comunicacion/286317.shtml
http://www.rtve.es/infantil/padres/noticias/rtv%20%20e-gana-premio-unicef-2009-%20%20comunicacion/286317.shtml
http://tv2.yle.fi/
http://www.rts.ch/
http://www.broadbandtvnews.com/2013/12/21/france-televisions-sells-gulli-stake-to-lagardere/
http://www.broadbandtvnews.com/2013/12/21/france-televisions-sells-gulli-stake-to-lagardere/
http://csmini.cz/ocsmini
http://tvzpravodaj.mnoho.info/televizni-stanice/cr-satelit_-kabel_-iptv/ducktv-_-hd
http://tvzpravodaj.mnoho.info/televizni-stanice/cr-satelit_-kabel_-iptv/megamax
http://www.minimaxcz.tv/
http://www.cz.jimjam.tv/


73 

 

   

Boomerang. Tvzpravodaj.mnoho.info [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z:http://tvzpravodaj.mnoho.info/televizni-stanice/cr-satelit_-kabel_-iptv/boomerang 

 

Disney Česká republika. Disney [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.disney.cz/ 

 

Nickleodon. Nickleodon [online]. 2009 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z: http://www.nickelodeon.cz/ 

 

Cartoon Network. Tvzpravodaj.mnoho.info [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z:http://www.nickelodeon.cz/) (http://tvzpravodaj.mnoho.info/televizni-stanice/cr-satelit_-

kabel_-iptv/cartoon-network 

 

Animáček večer končí, Barrandov místo něj dá turecký seriál. In: Mediar [online]. 25. 1. 2014 

[cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/animacek-vecer-konci-barrandov-misto-

nej-da-turecky-serial/ 

 

Animáček. In: Barandov [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z: http://www.barrandov.tv/animacek 

 

Hlavní stránka - SMÍCHOV. In: SMÍCHOV [online]. 2014 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 

z:http://smichov.nova.cz/program 

 

Akademické práce 
 

VRASPÍROVÁ, Pavla. Rok 2010 – Počítáme s dětmi v České televizi: Vysílání pro děti a 

mládeţ. Praha, 2011. 154 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a ţurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové 

práce Mgr. Radim Wolák. 

  

ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. 

Brno: Paido, 2007. 158 s. ISBN 978-80-7315-149-2) 

 

LUŠTINEC, Ondřej. Mediální návyky dětí ve věku 5-6 let. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a ţurnalistiky, Katedra mediálních studií, 2010. 

111 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Radim Wolák. 

 

CIGÁNKOVÁ, Klára. Mediální výchova v rodině. Praha, 2012. 117 s. Diplomová práce (Mgr.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a ţurnalistiky. Katedra 

mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Radim Wolák. 

  

http://tvzpravodaj.mnoho.info/televizni-stanice/cr-satelit_-kabel_-iptv/boomerang
http://www.disney.cz/
http://www.nickelodeon.cz/
http://www.nickelodeon.cz/)%20(http:/tvzpravodaj.mnoho.info/televizni-stanice/cr-satelit_-kabel_-iptv/cartoon-network
http://www.nickelodeon.cz/)%20(http:/tvzpravodaj.mnoho.info/televizni-stanice/cr-satelit_-kabel_-iptv/cartoon-network
http://www.mediar.cz/animacek-vecer-konci-barrandov-misto-nej-da-turecky-serial/
http://www.mediar.cz/animacek-vecer-konci-barrandov-misto-nej-da-turecky-serial/
http://www.barrandov.tv/animacek
http://smichov.nova.cz/program


74 

 

   

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Korespondence s tiskovým oddělením ČT:D – odpovědi od Petra 

Kolihy (textový soubor) 

Příloha č. 2: Okruhy a poznámky k rozhovorům (textový soubor) 

Příloha č. 3: Soupis respondentů hloubkových rozhovorů (textový soubor) 

Příloha č. 4 – 6: Přepisy rozhovorů (přiložené DVD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

   

Přílohy 

Příloha č. 1: Korespondence s tiskovým oddělením ČT:D – odpovědi od Petra 

Kolihy (textový soubor) 

 

Odpovědi pro bakalářskou práci Heleny Novotné 

Název práce: Nástup vysílání ČT:D očima rodičů předškolních dětí a pedagogických pracovníků 

Vedoucí Mgr. Radim Wolák 

FSV UK Mediální studia 

 

Odpovídá Petr Koliha, výkonný ředitel ČT :D 

 

Jak si ČT představuje využití nového programu školkami? 

Déčko vysílá pro děti ve věku od 4 do 12 let. Stanici jsme připravovali jako plnoformátovou a 

multižánrovou dětskou televizi. Filozofií Déčka je nabízet dětem kvalitní a pestrou tvorbu, zábavnou 

formou děti vzdělávat a motivovat je k vlastní činorodosti. Spolu s dětmi jsou pro nás určující i rodiče. 

Těm dáváme vědět, že Déčko je bezpečným mediálním prostorem pro jejich děti, ve kterém mohou trávit 

chvíle volného času. 

Mateřské školky jako instituce Déčko cíleně neoslovuje. Vycházíme z předpokladu, že Déčko nemůže 

zastoupit výchovnou a pečovatelskou roli učitelů nebo rodičů. Prakticky lze ovšem program Déčka 

v předškolních zařízeních využít. Dopolední vysílání Déčka je určené především předškolním a mladším 

dětem. V programu je zařazena repríza Kouzelné školky, původní i zahraniční zábavně-vzdělávací 

pořady, animované seriály a cvičení. Dopolední blok vysílání uzavírá po poledni předčítání pohádky 

v pořadu Čtení do ouška. 

 

Které nové formáty (nové pořady) by měly být "tahouny"? Tedy těmi nejdůležitějšími? 

Program Déčka tvoří celkem sedm různých druhů pořadů, tzv. programových pilířů, které mají odlišnou 

formu a plní odlišné cíle: Hrané a animované filmy, seriály a pohádky nabízejí dětem odpočinek, zábavu i 

poznání. Zábavně-vzdělávací magazíny a publicistické pořady dětem zprostředkovávají poznání a 

inspiraci a sportovní pořady podněcují zájem dětí o pohyb a sport. Jednotlivé pořady jsou dále ještě 

odlišeny podle věkové skupiny dětí (od 4 nebo od 8 let), pro kterou jsou určeny. Jednotlivé pilíře se ve 

vysílání doplňují a každý z nich nabízí prioritní pořady. Ty Déčko promuje s důrazem na komunikaci k 

věkové skupině dětí, které je pořad určený. 

Dalším aspektem, který určuje, zda se pořad stane tahákem, je jeho nasazení v průběhu dne. Bezesporu 

největší šanci na úspěch mají pořady vysílané v hlavním prime-time, tj. v podvečerním a večerní vysílání.  

V jarní sezóně 2014 patří mezi prioritní pořady Déčka nový český seriál Mazalové, lifestylový magazín 

Faktor U nebo zábavná fyzikální show Já budu Einsteinem!. Tyto pořady jsou určené starším dětem. Pro 

menší děti vysílá Déčko zábavně-vzdělávací magazín Draci v hrnci, nové řady Večerníčků nebo 

animované Gumídky. 

Podrobnosti k jarním novinkám Déčka: Hlavní novinkou jarního programu Déčka je nový, čtrnáctidílný 
seriál Mazalové. Jde o fantastický sitcom z prostředí starodávného českého hradu, v němž se potkají dvě 
bláznivé rodiny. Zbohatlická rodina Mazalů, která hrad koupila, a rodina strašidel, která hrad po staletí 
obývá. Ze vzájemného setkání dvou úplně odlišných světů vznikají nečekané a zábavné zápletky. Seriál 
Mazalové uvidí děti každou neděli před Zprávičkami a Večerníčkem. 
Další tři novinky jsou určené přímo starším dětem. Lifestylový magazín Faktor U se vydá po stopách 
úspěšných českých sportovců a umělců, kteří začínali jako mnoho jiných kluků a holek v obyčejné partě 
kamarádů skejťáků nebo sprejerů na sídlišti. Zábavně-vzdělávací pořad Já budu Einsteinem! se zase 
rozhodl pobavit děti fyzikou. Jeho hrdinové se vydají řešit zdánlivě nepochopitelné záhady a hádanky, 
které mají, jak se ukáže, své vysvětlení právě ve fyzice. K té je vždy v pravý čas nasměruje jeden moc 
zábavný profesor. Pro odpočinek a zábavu pak Déčko nabídne sitcom Hodně štěstí, Charlie. Starší 
sourozenci v něm natáčejí malé sestřičce Charlie videodeníček, aby jednou viděla, co se u nich dělo, když 
byla ještě moc malá a ničemu nerozuměla. 
Inspirací pro všechny děti je pořad Výtvarka!, který doplní české Šikuly. Pochází z Kanady a bude děti 
zásobovat náměty a tipy, jak si tvůrčím způsobem zpestří volný čas a poradí s nudou. Nejen menší děti se 
mohou těšit na každodenní legendární animovaný seriál Gumídci. Poskakovat budou od pondělí do 
neděle po Večerníčku. 
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Řeší, nebo uvědomuje si ČT, že dopolední část programu je cílena na děti, jichž je v té době většina 

ve školce, tedy bez TV? 

Déčko vysílá od šesti hodin ráno do večerních osmi hodin. Dopolední vysílání je určené menším dětem a 

využít jej mohou zejména rodiče, kteří jsou s dětmi doma. Zařazeny jsou reprízy víkendových pořadů a 

pásmového magazínu Kouzelná školka. Dopolední program navazuje na ranní vysílání, které nabízí 

program nejprve menším, později starším dětem.  

 

Jaké plány a představy a cíle si ČT stanovila pro projekt ČT:D? (tedy spíš před jeho spuštěním? 

Stači plány pro první půlrok, ale mohou být i celkově.) Jde spíš o plány vzhledem k veřejnosti a 

divákům. (např. Děti si zvyknou sledovat zprávičky pravidelně...) 

 

Cíle Déčka jsou kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativním cílem je naplnit očekávání vznášená na dětskou 

veřejnoprávní televizi z hlediska obsahu. To znamená nabízet kvalitní program, kterým Déčko naplní 

požadavky Kodexu České televize, uspokojí očekávání rodičů a odborníků a současně bude rozvíjet 

dětskou tvorbu, která má v České televizi mnohaletou tradici. Záměrem je také zkoušet nové formáty a 

sahat po aktuálních námětech, které osloví děti a současně získají podporu rodičů. Z hlediska obsahu je 

cílem Déčka stát se pro obě tyto skupiny - pro děti a nepřímo také pro rodiče - první volbou mezi 

dětskými programy na televizním trhu.  

Z hlediska kvantitativního, měřeného počtem oslovených dětí a podílem na sledovanosti, je cílem Déčka 

zaujmout dominantní roli na trhu. V praxi to znamená získat co největší podíl na sledovanosti ve věkové 

skupině dětí od 4 do 12 let. To se Déčku podařilo už po prvních měsících vysílání, kdy překročilo 

průměrný denní podíl na sledovanosti 20 procent a stalo se nejsledovanější dětskou televizí nejen 

v Česku, ale dokonce mezi veřejnoprávními dětskými televizemi v Evropě. Úspěch Déčka přičítám kromě 

programu také síle značky České televize, rychlému vybudování povědomí o nové značce i technickému 

aspektu pozemního a neplaceného vysílání.  

Pokud jde o Zprávičky, jde o první pořad zpravodajského druhu v českém prostředí. V zahraničí, 

konkrétně u obdobných zahraničních dětských veřejnoprávních televizí, je tento formát běžný. 

Zpravodajský pořad Déčka bylo ovšem třeba dramaturgicky připravit s ohledem na českou kulturní a 

sociální tradici. Jde tedy o pořad, který je u nás novým společenským fenoménem.  
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Příloha č. 2: Okruhy a poznámky k rozhovorům (textový soubor) 

 

Okruhy a poznámky k hloubkovým rozhovorům 

 

DÉČKO 

Na co jste koukali před Déčkem? 

Jak se to změnilo s příchodem déčka? 

Vnímáte rozdílnost Déčka od ostatních kanálů? 

Veřejnoprávnost Déčka – jak ji vnímáte, vyvolává to ve vás určitá očekávání? 

 

SLEDOVÁNÍ 

Na které pořady koukáte? 

Které pořady si vyžádají děti? 

Které pořady jim pouštíte z vlastní iniciativy? 

Jak jste s nimi spokojení? 

Vad vám na nich něco? 

 

NOVÉ FORMÁTY 

Seznam pořadů - které znáte? 

Typy pořadů - jak na vás působí konkrétní formáty? 

Spokojenost - vítáte nové formáty? 

Který z těchto pořadů sledujete nejraději a proč? 

 

BEZPEČNOST 

Jak se díváte na absenci reklamy? 

Zaznamenali jste ve vysílání něco nevhodného? 

Nevhodné informace? 

Věříte bezpečnosti Déčka? 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Inspiruje vás Déčko a některé jeho pořady k diskuzi o médiích? 

Řešíte s dětmi jak vznikají televizní obsahy? 

Uvědomují si vaše děti rozdíl mezi realitou a televizním světem? 

 

POZICE DÉČKA V RODINĚ 

Poutají se k Déčku nějaké rituály? Vyvolávají některé pořady opakovaně stejné reakce? 

Jakou roli zastává Déčko v rodině a domácnosti? 

Fungují některé pořady jako signály, že něco bude následovat? 

Využíváte některé informace jako inspiraci? Výtvarka, Tam Tam, vaření. 

Zapojení do soutěží 

Porovnejte sledovanost Déčka s ostatními kanály 

 

INTERAKTIVITA, NOVÁ MÉDIA 

Web - Navštívili? Využívají?  

Internetové sledování TV? 

 

NEGATIVA, PŘIPOMÍNKY, ZMĚNY 

S čím jste nespokojeni, co byste změnili? 

Chybí vám něco na Déčku? 

Jaký typ pořadů byste uvítali? 

 

7 pilířů ČT:D 

Hraná tvorba (Špačkovi v síti času, Pipi dlouhá punčocha, Záhady Anubisova domu, Jumanji) 

Animovaná tvorba (Večerníčky, Nejmenší slon na světě, Bořek stavitel, Pingu, Auta…) 

Zábavné vzdělávání (ABD s Michalem, Čítanka, Šikulové, Kostičky, Nina a neurony) 

Magazíny (Kouzelná školka, Studio kamarád, Draci v hrnci, Wifina) 

Zábavné a soutěžní pořady (Dé pětka, Bludiště) 

Zpravodajství a publicistika (Zprávičky, Tam Tam) 

Sport a cvičení (Taneční hrátky, Jogínci, hýbánky, lvíčata) 
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Cíle 

Oslovit mladé diváky, rodiče, širokou, odbornou veřejnost 

Nabídnout alternativu ke stávajícím komerčním kanálům, atraktivní a smysluplné pořady 

Základy pro trvalý divácký vztah a mladšími diváky 

Posílit tradici české tvorby ve veřejnoprávní TV 

Stát se stěžejním experimentátorem z hlediska využívání nových médií a interaktivity 

Plnohodnotným a přínosným členem rodiny kanálů ČT 

 

Veřejnoprávní TV 

Objektivita, vyváženost, nestrannost, etický kodex média 

Protiváha komerčním 

 

Pořady 

Ábécédé s Michalem 

Biblická pátrání 

Bludiště 

České pexeso (seznamování s jednotlivými kraji 

ČR) 

Čtení do ouška 

Dé pětka 

Draci v hrnci (vaření) 

Evropské pexeso (seznámení s evropskými 

zeměmi) 

Hýbánky 

Chytrost nejsou žádné čáry 

Jogínci 

Kapitoly o havěti 

Kostičky 

Kouzelná školka 

Lovci záhad 

Paličky 

Lvíčata 

Méďové na cestách (putování po českých 

krajinách) 

Mistr E (etiketa) 

Moudronos 

Náš zvěřinec (představování zvířat) 

Opera nás baví (zpívání a skladatelé) 

Planeta Yó 

Šikulové (vyrábění) 

Špačkovi v síti času  

Tam Tam (co se děje o víkendu) 

Mini Uni (odpovědi na zaslané otázky diváků 

„proč máme pihy“ ?) 

Taneční hrátky s Honzou Onderem 

Studio Kamarád 

Wifina  

Zet box (lifestyleový magazín) 

Zprávičky 

 

Výtvarka 

Nina a neurony 

Hvězdy zvířecí říše 

Hurá ze školy 

Andy a dobrodružství v přírodě 

Děsivé dějiny 
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Příloha č. 3: Soupis respondentů hloubkových rozhovorů (textový soubor) 

Respondenti hloubkových rozhovorů  

 

Renáta - 36 let, učitelka biologie a zeměpisu na gymnáziu, 2 dcery 3 a 5 let 

Petra - bývalá studentka mediálních studií, pracuje v PR, dcera 3 roky, syn 6 let 

Michaela -34 let, farmaceut, na mateřské dovolené, syn 2, 5 roku, dcera 5 let 

Lucka - 36 let,vrchní v restauraci, čerstvě dostudovala právnickou fakultu, syn 6 let 

Helča - 34 let, lektor dětského cvičení, dcera 11 let, syn 6 

Lucie - 36 let, šperkařka, vývarnice, dcera 7 let, syn 5 let 

Pavla - 34 let, lektorka dětské jógy, dcera 8 let, syn 5 let, syn 3 roky 

Katka - 32 let, mateřská dovolená, dcera 2 roky, syn 4 roky 

Hela - 33 let, mateřská dovolená, dcera 2 roky, syn 4 roky 

Simča - 35 let, recepční, syn 5 let 

Alena - 38 let, asistentka v MŠ, děti 15 let, 13 let, 10 let, dcera 6 let 

Slávek - 27 let, řídící letového provozu, syn 3 roky, syn 5 let 

Kamila - 26 let, vychovatelka v Jedličkové ústavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


