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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na fenomén interaktivity, participativního přístupu 

a činnosti České televize v oblasti nových médií. Stále silnější součinnost klasické 

televizní nabídky s online prostorem, stejně jako spoluúčast diváků skrze moderní 

komunikační platformy je dynamický trend, kterému se mediální společnosti stále více 

přizpůsobují. Výrazným příkladem je vznik specializovaného útvaru Nová média ČT, 

kterým veřejnoprávní vysílatel demonstroval důležitost moderních technologií a online 

platforem pro současné i budoucí působení na trhu. Práce si klade za cíl popsat 

technologické, strategické, funkční i obsahové principy konvergence televizního 

a interaktivního prostoru. Další částí je pak detailní charakteristika vývoje i fungování 

zmíněné divize, částečně také analýza jejích aktivit. Klíčovou oblastí zájmu je segment 

zpravodajství, komplexní pohled ale zahrne i další oblasti aktivity úseku Nová média 

ČT. Pro účely práce jsou také využity praktické poznatky zástupců divize a dalších osob 

dle potřeby. 

 

 

Abstract 

The Bachelor thesis is focused on the phenomenon of interactivity, participatory 

approach and the Czech-TV activities in the field of new media. An increasingly 

predominant synergy of classic TV service with online content, as well as audience 

participation through modern communication platforms is a dynamic trend, that media 

corporations increasingly adapt themselves. A significant example is a formation 

of specialized figure of Czech-TV New Media division, of which the public service 

broadcaster demonstrated the importance of modern technologies and online platforms 

for current and future activities on the market. This thesis aims at describing the 

technological, strategic, functional and content principles of TV and interactive field 



   

convergence. The following part is the close-up characteristics of development and 

operation of the division, partly the analysis of its activities. The key area of interest is 

the news production, but the complex perspective involves another activities of the 

Czech-TV New Media Division. For the purpose of this thesis, practical experience of 

division members and other people is used as needed.   
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1. Úvod, základní přehled zkoumaných jevů 

1.1 Definice pojmů, východiska 

Technologické, ekonomické i společenské změny nutí média k hledání nových 

forem zaujetí publika. Ještě před pár lety se nejvíce ohroženým segmentem cítila tištěná 

média, stále překotnější rozvoj elektronické distribuce obsahu ale v současnosti nutí 

reagovat také rozhlas, televizi, internet či kinematografii. 

Ústředním fenoménem této proměny je konvergence – stále frekventovanější téma 

teoretických výzkumů i každodenní praxe médií. Podle mediálního odborníka 

z Masachussets Institute of Technology (MIT) Henryho Jenkinse jde o probíhající 

proces, projevující se ve vzájemné interakci a ovlivňování mediálních technologií, 

procesu výroby, samotného obsahu i publika.1 

Už z jediné definice lze poznat, že jde o široké téma zahrnující několik oblastí 

a možných úhlů pohledu. Většina teoretiků uvádí hned několik různých typů 

konvergence. Podle Janet Kolodzyové je možné hovořit o třech hlavních subtypech – 

technologické, ekonomické a žurnalistické konvergenci.2 Mnohem podrobnější 

typologii ale nabízí například Jakubowiczovo dělení na technickou, korporátní, socio-

funkční, odběratelskou, prostorovou a regulační konvergenci.3 

Každá z těchto oblastí (lze navíc doplnit i o mezinárodní legislativní rámec – viz 

např. Zelená kniha4, předložená Evropskou komisí v  roce 2013) přitom představuje 

pro média značnou výzvu, prostor pro nové možnosti, ale také komplikace. Z hlediska 

hlavního tématu této práce a jeho pozdější charakteristiky je nutné ze všech klíčových 

pojmů vyzdvihnout zejména interaktivitu – v užším smyslu pak participativnost. 

Fenomén interaktivity v posledních letech v rámci televizní žurnalistiky prošel 

mimořádným rozvojem. Spoluúčast kdysi pasivních konzumentů na televizním obsahu, 

                                                 

 

 
1 JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York 

University Press, 2006. ISBN 978-081-4742-952 (str. 3-4) 
2 KOLODZY, Janet. Convergence Journalism: Writing and Reporting Across the News Media. Lanham: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2006. ISBN 0-7425-3886-9 (str. 5-9) 
3 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a metamorfóza. Zlín: Verbum, 2013. ISBN 

978-80-87500-38-5 (str. 33) 
4 EUROPE UNION. EUROPEAN COMISSION. GREEN PAPER: Preparing for a Fully Converged 

Audiovisual World: Growth, Creation and Values [online]. European Comission, 24. 4. 2013 [cit. 2015-

05-10]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-

agenda/files/convergence_green_paper_en_0.pdf 
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jejich nynější aktivní vystupování a podílení se na výsledném vysílání díky 

technologickému pokroku redefinuje základní principy televizní žurnalistiky, 

po desetiletí založené na pasivním příjmu televizní produkce. Tento základní model 

jednosměrného přenosu mezi aktivním producentem a pasivním příjemcem byl 

univerzálním východiskem většiny studií, výzkumů a analýz mediálních sdělení. 

Technické vymoženosti určené k přenosu informačních toků, kdysi doména „aktivních“ 

mediálních producentů, s nástupem nového tisíciletí a rozvojem nových uživatelsky 

užitečných platforem zmírnily tuto „jednosměrnost“. 

Jde přitom o jev, který se naplno projevil až v několika posledních letech. 

I pro mediální interaktivitu tak klíčové prostředí, jakým je internet, od plného nástupu 

v 90. letech nabízel pouze omezené možnosti přímého propojení vysílání s diváky. 

Jistou možností byla spíše sekundární zpětná vazba (webové diskuze), diváka 

se zájmem o konkrétní vysílání online prostředí pouze staticky odkazovalo na oficiální 

webové prezentace programů či pořadů. Interaktivita v reálném vysílacím čase však 

byla divákům dlouho zapovězena. 
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2. Teoretický rámec 

2.1 Nová média jako fenomén současnosti 

Nové technologie, digitalizace, nástup konkurenčních, tematicky zaměřených 

kanálů vedly ke stále složitějším překážkám v oslovování diváků. Nejen nabídka stále 

většího množství konkurenčních programů, ale také zřetelný přesun diváků od sledování 

televize k užívání internetu klade na televizní vysílatele značné nároky. Logickým 

důsledkem je hledání nových způsobů, jak oslovit diváky. V posledních letech 

si vysílatelé uvědomili důležitost fenoménu nových komunikačních forem – struktury 

webu 2.0, tedy online obsahu převážně generovaného samotnými uživateli, a jeho 

populárních prvků – sociálních sítí. Jejich možné využití jako prostředku aktivní účasti 

diváků se stalo jednou z nejdůležitějších výzev, ke kterým média musela zaujmout 

postoj. 

Právě sociální média se přitom mohou dosud jevit jako nejúčinnější formální 

prvek k oslovení aktivního publika. Jak zmiňuje Kolodzyová, „konvergence vyžaduje 

po novináři, aby pojal čtení, sledování, a vyhledávání se zaměřením na publikum jako 

rovnocenného partnera za významnou součást své práce.“5 Většina odborníků 

i zástupců mediálních domů nehledě na názory připouští, že nástup nových technologií 

a projevů konvergence výrazně mění praxi novinářské práce. V pohledu na stále 

zřetelnější propojení digitálních, interaktivních a mobilních prvků s novinářskou 

produkcí se přitom nutně konfrontují dva postoje: Definujme je pro přehlednost jako 

konzervativní a progresivní. 

V první skupině se projevuje na jednu stranu kritický pohled, jistý distanc 

a skepse pramenící z obavy o zachování profesionálních standardů novinářské práce. 

Tyto spíše zdrženlivé hlasy upozorňují na možné nástrahy moderních trendů. Mediální 

systém ovlivňuje technické propojování a paralelní fungování stále většího množství 

informačních kanálů najednou (tzv. multitasking), vzrůstající vliv internetu, 

technologický rozvoj včetně vývoje nových platforem a zařízení pro příjem informací – 

podobné faktory zvyšují požadavky především na rychlost vyhledání, zpracování 

                                                 

 

 
5 KOLODZY, Janet. Convergence Journalism: Writing and Reporting Across the News Media. Lanham: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2006. ISBN 0-7425-3886-9 (str. 4) 
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i distribuce obsahu. Novinář také musí počítat se změnou návyků a očekávání 

samotných příjemců.  

Podle konzervativních názorů přitom takto nastavený systém může reálně 

způsobit narušení editoriální politiky, založené na vnímání médií jakožto svébytné, 

autonomní instituce, která je klíčovým prvkem nastolování agendy6. Až do nástupu 

moderních prvků umožňujících interaktivitu měla distribuce mediálních obsahů 

jednosměrný charakter – příjemce v něm vystupoval převážně jako pasivní konzument, 

odkázaný na rozhodování novinářů i mediálních institucí o tom, která témata jsou 

relevantní a pro konzumenta významná. Rozvoj digitálních technologií 

a participativních prvků ale mění dosavadní konvence a činí z příjemce ve vztahu 

k producentům mediálních obsahů mnohem sebevědomějšího partnera. V současném 

mediálním systému je prostor nejenom pro přímou zpětnou vazbu od příjemců, ale jak 

ukazuje i příklad z českého prostředí, bližší kontakt s auditoriem využívají redakce 

i ke zjišťování zájmu o budoucí témata.  

Toto „pozvání ke spoluúčasti“ se ale nemusí vždy setkat s maximální přízní. 

Jak uvádí Jakubowicz7, mezi současnými žurnalisty není ojedinělá silná míra rezistence 

vůči nárokům, které s sebou nese tato forma interaktivního fungování.  Autor zmiňuje 

například problém ověřování informací na internetu a obtížné nakládání s anonymními 

zdroji. S odkazem na průzkum8 názorů novinářů z 11 evropských zemí Jakubowicz také 

zmiňuje, že řada novinářů nepovažuje internet za plnohodnotný prostředek k naplňování 

úkolů v demokratické společnosti, jako je kontrola politiků a průběhu politické diskuze, 

odhalování závažné hospodářské kriminality nebo analýza a výklad složitých problémů. 

Nezanedbatelným znakem konzervativního (umírněného) přístupu ke konvergenci 

médií je míra novinářské rutiny, která má přirozenou tendenci bránit se novým 

přístupům. S tímto znakem pracuje například Trampota9, podle něhož je především 

u dlouhodobě fungujících mediálních institucí nutné počítat s postupnou automatizací 

produkce. Podle Trampoty je sice žurnalistika právem pojímána jako tvůrčí činnost, 

                                                 

 

 
6 V teorii běžně užívaný angl. termín agenda setting. Podrobněji viz např. McCOMBS, Maxwell. Agenda 

setting: nastolování agendy – masová média a veřejné mínění. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-

591-2  
7 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a metamorfóza. Zlín: Verbum, 2013. ISBN 

978-80-87500-38-5 (str. 205) 
8 FORTUNATIOVÁ, Leopoldina et al. The Influence of the Internet on European Journalism. Journal of 

Computed-Mediated Communication, 2009 č. 14. ISSN 1083-6101 
9 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-736-7096-8 (str. 55-56) 
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především časová tíseň uzávěrek ale nutí novináře svou práci rutinizovat. Mezi 

nejčastější automatizované postupy tak patří zaběhnutý výběr událostí, převažující 

metoda sběru a prezentace zpravodajských příběhů. Dalším projevem rutinní práce je 

podle Trampoty tzv. využívání zpravodajských sítí. Citovaný autor jimi chápe taková 

prostředí, kterým novináři věnují zvýšenou pozornost, protože zde předem 

předpokládají výskyt zpravodajsky relevantních informací. Takovými místy mohou být 

politické instituce jako Poslanecká sněmovna či Úřad vlády, orgány státní správy typu 

soudů či policie. Mezi rutinní činnosti novináře ale patří také používání ustálených 

zdrojů, jakými jsou například zpravodajské agentury. 

Nezanedbatelná část novinářské obce ale (taktéž z objektivních důvodů) vnímá 

vliv nových technologií na jejich práci pozitivně či minimálně jako přidanou hodnotu. 

Není pochyb o tom, že konvergence zásadním způsobem rozšiřuje schopnosti novináře-

reportéra sbírat, okamžitě ověřovat informace a zasílat produkty mateřské firmě. I zde 

k charakteristice využijme průzkumu mezi novináři z 15 zemí, publikovaném v roce 

2011.10 Na dotaz ohledně zdrojů informací a jejich následného ověřování uvedlo 46 % 

žurnalistů Twitter, 35 % Facebook, 29 % blogy již známých blogerů, 24 % pak jiné 

komunitní weby. 

Jak je vidět z výsledků výzkumu, pro nezanedbatelnou část novinářů je 

interaktivní prostor internetu relevantní pomůckou k práci. Nové technologie ovlivňují 

publikovaný obsah, který může být mnohem bohatší, pestřejší a všestrannější. Vedou 

také k restrukturalizaci a multimedializaci redakce, zvláště integrovaných newsroomů, 

jak bylo nastíněno v textu dříve. V praxi pomáhají k vytváření zcela nových vztahů 

mezi novináři a příjemci jejich sdělení, těm druhým umožňují okamžitě reagovat 

na publikovaný materiál, poukázat na chybu nebo vyjádřit svůj názor na dané téma, jak 

podrobněji píše např. Allan.11 

Většina odborníků i zástupců mediálních domů navzdory odborně-profesním 

i etickým názorům na celou problematiku připouští, že nástup nových technologií a 

projevů konvergence výrazně mění praxi novinářské práce. 

                                                 

 

 
10 ORIELA PR NETWORK. The state of Journalism in 2011. Oriela PR Network, ©2011 [cit. 2014-06-

04]. Dostupné z: http://www.europeandigitaljournalism.com/files/assets/downloads/publication.pdf/ 
11 ALLAN, Stuart. Online news: journalism and the Internet. Maidenhead: Open University Press, 2006. 

ISBN 978-0335221219 
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2.2 Televize v éře interaktivity a konvergence 

Televizní médium je ve veřejnosti stále vnímáno jako klíčový zdroj informací, 

zachování takového statusu je však v konkurenci ostatních, dynamicky se rozvíjejících 

typů komunikace stále složitější. Vedle zatím nejkomplexnějšího multimediálního 

prostoru – tedy internetu, se na tomto poli rozvíjí také vývojově starší typy médií než 

televize. Tištěná periodika, rozhlas a dokonce knižní produkce začínají čím dál více 

reflektovat potenciál digitálního prostoru a jeho výhody. Právě audiovizuální média 

nyní procházejí jednou z nejvýraznějších proměn z hlediska jejich vlastnictví, 

ekonomických podmínek, programové skladby i samotných žánrů.  

Při studiu postavení televizního vysílání v současné digitální éře je třeba 

vyzdvihnout několik klíčových momentů. Podobu audiovizuálního obsahu ovlivňuje 

zejména proces digitalizace, který umožňuje nejen převod různých typů mediálních 

sdělení do společného počítačového kódu, ale i jejich snadnější sběr, zpracování, 

archivaci i distribuci. Schopnost rychleji zpracovávat aktuální informace a snaha šířit je 

co nejrychleji vede v televizní žurnalistice k tendenci zvyšovat procento přímých 

přenosů i tzv. kontinuálního vysílání, kdy se v pravidelných intervalech střídají 

zpravodajské přehledy s komentářovými a analytickými bloky – vše s důrazem 

co největšího podílu živého vysílání.  

Právě digitální zpracování materiálu umožňuje razantní přechod mezi 

jednotlivými žánry, ale také jejich kombinaci a kumulaci – tzv. multitasking. Možnost 

a také schopnost vnímat více mediálních obsahů najednou je dalším 

z dominantních projevů mediální konvergence.  

Mění se tak mimo jiné i zažité postupy při konzumaci televizního obsahu. Ještě 

před několika lety byla televize vnímána jako „rodinné médium“ a plnila roli kulisy, 

kolem které se (často v pravidelných časech) shromažďovali rodinní příslušníci či 

přátelé. Tato socializační, stmelující role televizního média se v současnosti mnohem 

více posouvá k individualistickému přístupu. K této proměně přispívá nejenom možnost 

přijímat televizní signál na nových přenosných platformách – a konzumovat tak obsah 

relativně nezávisle na místě a čase; onu rituální, stmelující roli televize přebírají nové 

virtuální platformy, zejména sociální sítě.   
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Dynamicky se rozvíjející konvergence také způsobuje zhroucení dosavadních 

modelů komerčních médií, což přispívá například v Evropě k zásadní diskuzi 

o budoucnosti veřejné služby.12 V této souvislosti máme na mysli hlavně rozpad léta 

zažitého způsobu inzerce. Se sílící rolí internetu se významná část reklamy přesouvá 

právě do online prostředí a komerční televize hledají nový model finanční rentability. 

K významným projevům konvergentní doby tak z hlediska žánrů podle Carpentiera13 

patří například vzestup specifických žánrů typu Reality TV a Reality Show, které usilují 

o novou vlnu diváckého zájmu i atraktivitu pro inzerenty. 

I když v minulosti mnohé negativní předpovědi naznačovaly, že moderní trendy a 

nástup nových elektronických médií mohou postavení televize minimálně oslabit, 

budoucnost samotného vysílání podle mediálních expertů není ohrožena. Nejeden hlas, 

zastoupený například Jakubowiczem14, však poukazuje na nutnost proměny televize tak, 

jak jí v současnosti známe. Lze tak očekávat minimálně zvýšení podílu tzv. nelineární 

nabídky obsahu na vyžádání proti předem připraveným programových schématům.     

Výše řečené lze ostatně vysledovat na strategii vysílatelů, jejichž webové archivy, 

ať už volně dostupné, či zpoplatněné, začínají být pevnou součástí nabízených služeb.15 

Televize tak přispívají nejen k budování marketingové značky také v online prostředí, 

ale vycházejí vstříc i mladšímu publiku, které je zvyklé na individualizovanou volbu 

obsahu. Právě prostor internetu už v předstihu, například formou volitelných RSS 

kanálů16, tento trend předjímal a ovlivnil tak chování současného televizního diváka. 

2.3 Proměny charakteru diváka, jeho potřeb a očekávání 

Výzkum publika, jeho preferencí a vlivu na mediální produkci je stále 

důležitějším tématem komunikačních studií. Teorie i praxe ukazuje, že zpětnou vazbu 

musí velké mediální společnosti včetně televizních subjektů sledovat stále pozorněji.  

Role diváka (zejména v mladších cílových skupinách) se mění z pasivní masy na stále 

sebevědomější, participující skupinu, kterou lze chápat spíše jako množinu individualit. 

                                                 

 

 
12 MORAVEC,Václav. Přednáška předmětu AV v éře technologické konvergence. Praha, 2014 
13 CARPENTIER, Nico. Media and participation: a site of ideological-democratic struggle. Bristol: 

Intellect, 2011. ISBN 9781841504070 
14 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a metamorfóza. Zlín: Verbum, 2013. ISBN 

978-80-87500-38-5 (str. 67) 
15 Z českých iVysílání, Voyo, PrimaPlay, v zahraničí např. BBC iPlayer. 
16 Rich Site Summary - síťový systém, který uživateli umožňuje agregovaně přijímat zprávy o novém 

obsahu na konkrétním webu. 
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Současní diváci se – ve větší míře než kdykoliv předtím – nespokojí s pevně daným 

programových schématem, ale stojí o možnost vybírat si obsah nezávisle na čase. Tento 

trend úzce souvisí s dominantnější rolí internetu, který je do značné míry na svobodné 

a nezávislé volbě uživatele založen. Na důležitou proměnu kdysi tradičně 

hierarchického vztahu mezi autorem (distributorem) a publikem upozorňuje i Lee-

Wright: „Stále se rozvíjející multikanálové prostředí, možnost volně s ním nakládat, 

a také internet s prakticky neomezenými možnostmi dávají konzumentům volbu, která 

dříve náležela editorům.“17 Právě kolize – či možná spolupráce – internetové a televizní 

nabídky obsahu je jednou z největších mediálních výzev současnosti. 

Důsledek „personalizace“ publika představuje v posledních letech také razantní 

nárůst počtu kanálů a programové nabídky. S postupující digitalizací se divácké zacílení 

stále více profiluje. Zájmu o individuální konzumaci obsahu tak odpovídá nejen větší 

počet kanálů, ale i jejich tematická různorodost. Právě digitalizace tak přispěla k rozvoji 

nejen ryze zpravodajských, ale i zábavných, vzdělávacích nebo uměleckých televizních 

kanálů. Jak připomíná Jakubowicz, řada vysílatelů se obává, že z univerzálních 

programů se stanou programy pro nikoho.18  K bohatší programové nabídce vedle 

technických podmínek přispěla právě snaha zacílit na úžeji profilované publikum – a 

mimo jiné tak i z ekonomického hlediska vyhovět zájmům inzerentů reklamy. 

Programovou profilaci a jejich variabilitu z hlediska nabídky i časového přístupu 

charakterizuje zastřešující pojem audiovizuální mediální služby na vyžádání (AVMS), 

zakotvený v nedávné době také v evropské legislativě. Právě tento rámec televizního 

obsahu do sebe zahrnuje také moderní formy vysílání včetně nelineárního obsahu 

a distribuci přes mobilní digitální platformy.     

Sílícímu trendu služeb na vyžádání odpovídá také rozvoj divácky stále 

oblíbenějších přijímačů jako iTV, Connected TV19 či hybridní platformy HbbTV20, 

které v různé míře propojují platformu televize a internetu.  

                                                 

 

 
17 LEE-WRIGHT, Peter. Culture Shock : New Media in the Organisational Change in the BBC. In: 

FENTON, Natalie. New Media, Old News : Journalism and Democracy in the Digital Age. Los Angeles: 

Sage, 2010. ISBN 9781847875747 (str. 73) 
18 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a metamorfóza. Zlín: Verbum, 2013. ISBN 

978-80-87500-38-5 (str. 144) 
19 Konvergentní technologie umožňující přijímat online obsah na televizní obrazovce. 
20 Hybrid Broadcast TV. Zkratka pro technologii kombinující podobně jako v případě Connected TV 

televizní vysílání s širokopásmovým internetem a interaktivními prvky. Technologie HbbTV má zaručit 

univerzálnost služeb bez ohledu na značku přijímače. 
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Vysílatelé tak v měnícím se vnímání diváka musí reflektovat rostoucí oblibu 

online platforem a hledat v ní inspiraci i využití, pokud chtějí v konkurenčním prostředí 

obstát. Významně to platí právě pro segment zpravodajství. 

S výše zmíněným souvisí i rozvoj tzv. občanské žurnalistiky, fenoménu, který 

při studiu chování a proměn diváka nelze opomenout. Nikoliv pouze samostatná volba, 

ale dokonce přímý podíl na vzniku a distribuci obsahu je novou, atraktivní motivací 

pro mediální publikum. Model, v odborné literatuře často souhrnně označovaný jako 

User Generated Content21 (UGC), je v televizní tvorbě, a zejména zpravodajství, stále 

více využíván jako jeden z prvků tzv. zpráv v přímém přenosu. Aktuální fotografie, 

videonahrávky či prosté informace z terénu, jejímiž autory jsou přímí svědci událostí, 

nikoliv povolaní novináři-profesionálové, představují atraktivní přidanou hodnotu, 

se kterou je však nutné z hlediska novinářských standardů zacházet obezřetně.22 

Zasadit uživatelský obsah do širšího rámce médií pomáhá například typologie, 

kterou navrhuje Kaznowski23. Z hlediska přístupu publika dělí média do tří skupin. 

Na prvním místě zmiňuje tradiční – tedy mediální výstupy založené na jednosměrném 

toku komunikace, kdy má příjemce minimální či žádnou možnost obsah ovlivnit. 

Taková média jsou často přísněji regulovaná včetně existující legislativy. Jako druhou 

skupinu autor zmiňuje sociální média, jejichž hlavní charakteristikou je možnost 

individuální kontroly obsahu každým uživatelem. Zahrnuje mezi ně výše zmiňovanou 

občanskou žurnalistiku, ale také ryze elektronické platformy typu blogů nebo 

videopříspěvků publikovaných v online úložištích (YouTube).  

Třetím článkem Kaznowského trichotomie jsou pak plně automatizovaná média. 

V našem chápání stojí spíše mimo klasický vztah distributor-příjemce, neboť je spojen 

s technologickým algoritmem. Jde o automaticky agregované obsahy podle technického 

klíče. Příkladem může být vyhledávací platforma Google News nebo Yahoo Pipes. 

Mezi trendy zohledňující potřeby diváka patří také metoda zvaná nejčastěji jako 

day parting. V kontinuálním vysílání jde o profilaci programu na základě diváckých 

zvyků a denního režimu. V televizní praxi to znamená například upřednostnění rychlých 

                                                 

 

 
21 V překl. "obsah vytvořený uživatelem". 
22 Podrobněji v kapitole 2.5. 
23 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a metamorfóza. Zlín: Verbum, 2013. ISBN 

978-80-87500-38-5 (str. 144) 
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zpráv a přehledů (včetně informací o počasí a dopravního zpravodajství), zatímco 

v odpolední a večerní době spíše analytický obsah.24  

Vzrůstající postavení diváka ve vztahu k obsahu přitom překonává nejen hranice 

času, ale také místa. Rozvoj konvergentních technologií, mobilních platforem 

a vysokorychlostního připojení k internetu vede k možnosti přijímat obsah téměř 

odkudkoliv. Lze to doložit na stále větších investicích médií do tohoto technologického 

segmentu, včetně vzniku specializovaných divizí pro rozvoj online, mobilního 

a interaktivního šíření obsahu.  

Podobné investice jsou ale zatím spíše experimentální. Internet poskytuje 

mediálním organizacím významnou možnost zaujmout nové publikum v naději, že 

budou schopny nějak kompenzovat klesající sledovanost a inzerci. Ukazuje se, že 

uživatelé vykazují většinově odpor k placení za online obsah. Částečně kvůli 

přetrvávajícímu přesvědčení, že veškerý obecný online obsah by měl být zadarmo. 

To však nezastavilo zpravodajské servery, aby zpoplatnily více specializovaný obsah – 

například digitální edice novin či hry. Studie ukazují, že online noviny více inklinují 

ke zpoplatnění obsahu, který je úzce spojen se samotnou značkou novin více než za to, 

co je nejpopulárnějším obsahem. 

Pokud poskytovatelé zpráv nebudou ochotni přímo zpoplatnit obsah, musí 

se pokusit výrazně navýšit počet uživatelů, aby zvýšili zisky z reklamy. V posledních 

letech se investice do online reklamy výrazně navýšila.  Analýzy však ukazují, že obrat 

zatím nedokáže pokrýt ztráty reklamy v tištěných médiích. Podle prezidenta Světové 

asociace tisku Gavina O´Reillyho jsou čtenáři na internetu stále méně profitabilní než 

čtenáři tisku – čtením totiž stráví méně času a jsou méně předvídatelní než čtenáři 

tradičních novin. 

Podmínky zavedených distributorů obsahu jsou složitější i kvůli faktu, že v online 

prostředí drží vedoucí pozici několik velkých firem typu Google, Yahoo. Globální 

vyhledávací systémy přitom dominují i v segmentu webové inzerce, který spočívá 

na počtu zobrazení příslušného obsahu. I kvůli tomu jsou tvůrci zpravodajských obsahů 

na internetu nuceni čím dál více zaujmout na první pohled a přibližovat tak čtenáři 

obsah (a především formu) bulvarizujícím prvkům – infotainmentu, výrazné grafice 

nebo práci s obrazem a videem. 

                                                 

 

 
24 Podobný princip byl mnohem dříve praktikován i v tisku prostřednictvím tzv. večerníků. 
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2.4 Moderní technologie a nové komunikační prostředky jako 

podpora a výzva pro televizní vysílání a jejich šíření novými 

kanály 

Nástup a rapidní mísení digitálních médií přinesly hluboké změny v samotné 

podstatě současné mediální komunikace. Přístup k novým médiím, a zvláště mobilům 

a online médiím, znamená, že, jak připomíná Dwyer25, lidé jsou schopni „za pohybu“ 

organizovat jejich každodenní kontakty a jejich osobní, volnočasové i pracovní aktivity. 

Nová média zvyšují všestrannost a proměnlivost lidské činnosti. Mediální publikum 

prožívá mediální konvergenci v situacích, kdy jsou připojeni k síťovým strukturám. 

Využívání bezdrátových připojení při každodenních aktivitách je nový a odlišný 

způsob, jak přijímat obsah. 

Nightingaleová26 soudí, že proces mediální konvergence její vnímání publikem 

má tři hlavní problémy. Ten první vychází z faktu, že „stará“ média a tradiční mediální 

odvětví nebyla připravena, či dokonce odmítala dopad digitálních technologií na jádro 

celého odvětví. Online aktivity totiž podle Nightingaleové mimo jiné značí, že lidé již 

nejsou závislí pouze na informacích přicházejících z médií. V současnosti místo toho 

vytvářejí, zapůjčují, sdílejí a dokonce nelegálně nakládají s obsahem vytvořeným 

někým jiným. 

Ve druhém případě jde o navazující otázku, jak může být podobný obsah chráněn 

z hlediska autorských práv a jakým způsobem mohou mediální společnosti 

kompenzovat ztráty ze sdílení nelegálního obsahu. Klíčovou roli zde ale může hrát 

obsah vytvořený samotnými uživateli (UGC), který je podle Nightingaleové řešením 

a zároveň další výzvou pro procesy mediální konvergence. 

Právě UGC vyžaduje k rozvoji speciální prostředí, které v současnosti tvoří 

hlavně sociální sítě a úložiště multimediálního obsahu typu YouTube. 

Třetím problémem konvergentní doby je podle Nightingaleové rozpor mezi 

vnímáním sociálních sítí z pohledu běžných uživatelů a mediálního průmyslu. Zatímco 

uživatelům slouží k prosté komunikaci, profesionální sféra sleduje hlavně jejich 

                                                 

 

 
25 NIGHTINGALE, V. & DWYER, T. (Eds.). New media worlds: Challenges for convergence. South 

Melbourne: Oxford University Press, 2007 
26 NIGHTINGALE, V. & DWYER, T. (Eds.). New media worlds: Challenges for convergence. South 

Melbourne: Oxford University Press, 2007 
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komerční potenciál. Podobný nesoulad se přitom jeví mnoha expertům jako nejvážnější 

výzva, které čelí zákonodárci při vytváření příslušné legislativy v zrcadle mediální 

konvergence. 

2.5 Etické aspekty, výhody i problémy interaktivního přístupu 

K proměně profesního postavení novináře přitom nevede jen dynamický rozvoj 

techniky, ale také ekonomické tlaky. Konvergence, spojená s digitalizací 

a komputerizací vede mimo jiné v případě tištěných médií k rozvoji on-line platforem 

a investování do distribuce přenosnými přijímači (laptop, mobilní telefon, tablet), 

u vysílatelů pak k výraznému zvýšení počtu televizních kanálů a rozhlasových stanic. 

V prostředí stále nasycenější mediální krajiny vystupuje naléhavá otázka financování 

takové sítě. Přihlédneme-li navíc k obecným finančním problémům mediálního trhu 

i reklamy z důvodu hospodářské recese, není velkým překvapením stále větší tendence 

spojovat redakce pod ekonomicky silné a relativně stabilní koncerny. 

Koncentrace mediálního vlastnictví přitom nezpůsobuje jen integraci redakce 

stejného druhu médií, ale vede také k vytváření multimediálních „konvergovaných“ 

newsroomů. Členové takových redakcí pak jsou při personálních úsporách nuceni 

vytvářet například obsahy pro tištěná média i jejich webové verze. V českém případě 

může být takovým případem nedávná restrukturalizace vydavatelství Economia a užší 

propojení redakce Hospodářských novin, týdeníku Ekonom a týmu zpravodajského 

portálu iHned.cz27. Ještě příhodnějším příkladem integrace novinářských metod 

a do jisté míry redefinice jejich činnosti je strategie mediálního domu Empresa Media. 

Kvůli efektivitě nákladů se zde novináři podílejí zároveň na obsahu tištěných periodik 

Týden či Instinkt, serveru Týden.cz i televizního zpravodajství Barrandov TV. 

Shrnující pohled na daný problém přináší znovu Kolodzyová, podle které obavy 

newsroomů pramení z pocitu, že konvergence dává smysl z korporátního pohledu, ale 

nikoliv žurnalistického. Týká se toho, že konvergence odpovídá více výdělečnému 

a profitujícímu prostředí konsolidovaných mediálních vlastnictví a méně veřejnému 

                                                 

 

 
27 Podrobněji viz ECONOMIA, a.s. Redakce hospodářských novin, Ekonomu a portálu iHned.cz se spojí. 

In: e.conomia [online]. 26.11.2013 [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-

media/tiskove-zpravy/redakce-hospodarskych-novin-ekonomu-a-portalu-ihned-se-spoji/ 
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zájmu, který sleduje seriózní potřeby a požadavky publika na zpravodajství 

a informace.28 

Zda je možné si v praxi zároveň osvojit principy textové, audiovizuální či 

internetové žurnalistiky a vytvářet kvalitní výstupy, bude vzhledem k relativně 

čerstvému trendu nutné objektivně zhodnotit až s odstupem. Z průzkumu provedeného 

v roce 2009, ke kterému se odvolává i Jakubowicz, vyplývá, že evropští novináři 

chápou například internetovou a tradiční žurnalistiku jako svébytné oblasti, jejichž 

specifika se příliš nepřekrývají. Tendence působit jako univerzální „distributoři obsahu“ 

jsou tak prosazovány spíše majiteli médií než samotnými novináři.29  

 

 

2.6 Konvergentní strategie a podpora na příkladu vybraného AV 

média v zahraničí - BBC 

Stále dynamičtější rozvoj digitálních technologií, jejich nový legislativní rámec, 

proměny diváckého chování, růst obliby online služeb a jejich mobilního příjmu i silně 

konkurenční prostředí charakterizují globální mediální trh současnosti. Nesnadné 

podmínky fungování navíc v posledních letech silně poznamenala finanční krize, která 

zkomplikovala pozici mnoha komerčním společnostem. V důsledku však musí na tyto 

výzvy reagovat i veřejnoprávní média, jejichž fungování není závislé na marketingové 

úspěšnosti ani tolik citlivé na výkyvy trhu. Kvůli zachování relevance na mediálním 

trhu i svým úkolům v oblasti využití nových technologií neváhají vysílatelé veřejné 

služby investovat do nových médií a jejich podpory ve vysílání. Jejich snaha přitom 

nespočívá jen ve snaze udržet s konkurenty krok, ale v mnoha ohledech působí jako 

iniciátor či průkopnický vzor. Pro potřeby této práce je za příklad vybrána Britská 

vysílací korporace (BBC) jakožto globální respektovaná značka, jejíž projekty a nápady 

jsou inspirací pro vysílatele na celém světě. 

Podle výroční zprávy investovala BBC v roce 2014 do svých online služeb 174 

milionů liber (zhruba 6,6 miliardy korun), což činí jen zhruba 5 procent z celkového 

                                                 

 

 
28 KOLODZY, Janet. Convergence Journalism: Writing and Reporting Across the News Media. Lanham: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2006. ISBN 0-7425-3886-9 (s. 5) 
29 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a metamorfóza. Zlín: Verbum, 2013. ISBN 

978-80-87500-38-5 (s. 205) 
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ročního příjmu z poplatků.30 Přesto BBC vynakládá do svých internetových aktivit 

obnos téměř srovnatelný například s rozpočtem České televize na rok 2015, který 

překračuje 6,9 miliardy korun.31 

Toto názorné porovnání naznačuje logistickou, technickou i obsahovou šíři, 

jakou BBC v segmentu tzv. nových médií zahrnuje. Tato struktura se začala utvářet se 

spuštěním prvních oficiálních stránek BBC v prosinci 1997.32 Za téměř 18 let existence 

na webu se britský veřejnoprávní vysílatel v tomto ohledu stal předním online médiem 

s globálním dosahem.  Právě dostupnost většině lidí s internetovým připojením po 

celém světě tak slouží i jako důležitý propagační činitel značky BBC. Jen v samotné 

Británii hodnotí online služby kladně téměř 79 procent populace – spokojenost přitom 

v meziročním srovnání na rozdíl od vnímání televizního a rozhlasového vysílání mírně 

roste.33 

Na začátku roku 2007 byl renovován základní dokument britského média 

veřejné služby - Královská Charta BBC. Ve své digitální programové strategii s názvem 

Budování veřejné hodnoty (Building Public Value) BBC převzala zodpovědnost 

za rozvoj „digitální Británie“ a spustila řadu iniciativ, které měly zatraktivnit 

internetové služby a jejich potenciál.34  

Důležitost nových médií pro současnou BBC vyjádřil v poslední zprávě určené 

pro britský parlament ředitel pro strategii a digitální sekci BBC James 

Purnell: „Digitální technologie se stávají mainstreamem. Pro jistou část našeho publika 

představují velký díl toho, jak je mediální obsah přijímán. Mladí lidé například sledují 

téměř čtvrtinu veškerého obsahu na vyžádání skrze jiné displeje nebo DVD. S těmito 

technologiemi už dávno neexperimentujeme – jsou běžnou součástí naší činnosti… 

Myslíme si však, že nové formy konzumace obsahu nenahradí to, co doposud funguje.“35    

                                                 

 

 
30 BBC. BBC Annual Report and Accounts 2013/14 - Our role and purpose [online]. Dostupné z: 

http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2013-

14/bbc_annualreport_201314_overview_bbcataglance.pdf 
31 ČESKÁ TELEVIZE. Návrh rozpočtu České televize na rok 2015 [online]. 28.11.2014 [cit. 2015-05-

12]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/hospodareni/pdf/rozpocet-ct_2015.pdf 
32 BBC. bbc.co.uk celebrates 15 years online [online]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2012/fifteen-years-of-bbc-online.html 
33 BBC. BBC Annual Report and Accounts 2013/14 - Part One: The BBC´s Trust´s review and assessment 

[online]. Dostupné z: http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2013-14/bbc_annualreport_201314.pdf 
34 DEBRETT, Mary. Reinventing Public Service Television for the Digital Future [online]. Bristol: 

Intellect Ltd., 2010. ProQuest ebrary. ISBN: 9781841503967 (str. 26) 
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Připomeňme si nyní znovu typické znaky tzv. nových médií a digitální éry. 

Pro různorodost můžeme tentokrát použít výčet, který navrhuje Debrettová - 

personalizace, interaktivita, dohledatelnost, sdílnost, přenosnost, nelineárnost.36 

Všechny tyto vlastnosti v sobě zahrnuje iPlayer, přední projekt BBC v oblasti 

tzv. audiovizuálních služeb na vyžádání. K dispozici je od prosince 200737 a denně 

v Británii zaznamená miliony uživatelských požadavků. Nejčastěji jde o online přenos 

jednotlivých televizních či rozhlasových kanálů nebo možnost zpětně zhlédnout 

libovolný pořad se sedmidenní lhůtou. V rámci britského vysílacího prostoru jde 

o nejvýraznější projekt tzv. Catch-Up televize (Catch-Up TV), tedy platformy, která 

na internetu poskytuje televizní pořady po určitou dobu od vysílání.38 Sedmidenní lhůtu 

pro zpětné zhlédnutí většiny pořadů by přitom britská BBC mohla v budoucnu rozšířit 

až na třicet dní. Už loni navíc avizovala plán přesunout vysílání kanálu BBC Three 

pro mladší dospělé publikum čistě do online prostředí. K tomuto kroku by mělo dojít už 

na podzim 2015.39  

Značnou pozornost BBC ve své strategii věnuje neustálému vývoji technologií 

pro přenos obsahu skrze mobilní aplikace. V průběhu let 2008 až 2012 vyvinula 

pro svůj online archiv i živé vysílání verze na všechny relevantní platformy. Archiv 

iPlayer je v současnosti dostupný uživatelům mobilních systémů Android, iOS, 

Symbian či přístrojů BlackBerry.40 V roce 2014 zavítalo na stránky BBC spolu 

s archivem iPlayer každý týden 53 milionů unikátních návštěvníků – více než polovina 

z nich přitom tak učinila s pomocí mobilních telefonů a tabletů.41 

                                                                                                                                               

 

 
35 PURNELL, James. Our Vision for the Future. In: BBC Annual Report and Accounts 2013/14 [online]. 

London: BBC, 2014. [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2013-

14/bbc_annualreport_201314.pdf   
36 DEBRETT, Mary. Reinventing Public Service Television for the Digital Future [online]. Bristol: 

Intellect Ltd., 2010. ProQuest ebrary. ISBN: 9781841503967 (str. 189) 
37 DEBRETT, Mary. Reinventing Public Service Television for the Digital Future [online]. Bristol: 

Intellect Ltd., 2010. ProQuest ebrary. ISBN: 9781841503967 (str. 50) 
38 ROEBUCK, Kevin. Interactive TV: High-impact Emerging Technology – What You Need to Know: 

Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors. Emero Publishing, 2012. ISBN 978-174-

304-4698 (str. 6) 
39 PURNELL, James. Our Vision for the Future. In: BBC Annual Report and Accounts 2013/14 [online]. 

London: BBC, 2014. [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2013-

14/bbc_annualreport_201314.pdf 
40 ROEBUCK, Kevin. Interactive TV: High-impact Emerging Technology – What You Need to Know: 

Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors. Emero Publishing, 2012. ISBN 978-174-

304-4698 (str. 7) 
41 BBC. BBC Annual Report and Accounts 2013/14 - Part One: The BBC´s Trust´s review and assessment 

[online]. Dostupné z: http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2013-14/bbc_annualreport_201314.pdf 
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V kapitole o působení BBC v rámci moderních technologií a konvergence nelze 

opomenout ani webovou platformu Have Your Say, vybízející uživatele k zasílání 

vlastních textových, fotografických či audiovizuálních příspěvků, které jsou 

publikovány na webu. Každý všední den se navíc na rozhlasové stanici BBC World 

Service vysílá pořad s vybranými příspěvky.42 

Dynamickým rozvojem prochází v posledních letech také interaktivní služba 

Red Button, spojující prostředí televizního vysílání, internetu a participativní zábavy. 

Moderní televize s hybridními platformami tak umožňují libovolně přepínat mezi 

vysíláním, webovými portály i archivem iPlayer. Podle Debrettové platforma Red 

Button zahrnuje také rozšířené služby při speciálních programech – sportovních 

utkáních, koncertech nebo volbách. BBC neustále pracuje na vývoji aplikací, které 

umožní divákovi interakci s vysílaným obsahem, a to například ve formě týmových 

soupisek, kvízů nebo doplňkových informací.43 

Dalším důležitým momentem konvergentní strategie BBC je rozšiřování 

vlastních služeb na vyžádání do společných projektů s dalšími vysílateli. V posledním 

půlroce například soustředila svou pozornost mimo jiné do zapojení do konvergentního 

projektu YouView, oficiálně spuštěného červenci 2012. Po zakoupení speciální kodéru 

k televizi služba nabízí aktuálně přes 70 televizních kanálů a jejich nelineární 

programové nabídky – včetně digitálního archivu BBC iPlayer. Vedle BBC na projektu 

spolupracují například stanice ITV a Channel 4 nebo největší nelineární vysílací služba 

svého druhu – společnost Netflix.44  

Nejde přitom o jedinou konvergentní službu, do níž se britský veřejnoprávní 

vysílatel zapojil s několika dalšími subjekty. Zajímavým pokusem, který se nakonec 

nepodařilo v původním záměru naplno spustit, byl projekt Kreativní archiv (Creative 

Archive Project). V roce 2005 začala unikátní služba fungovat ve spolupráci BBC, 

Britského filmového institutu, televize Channel 4 a Open univerzity, specializující se 

na online výuku.45  Jak upozorňuje Debrettová, záměrem bylo otevřít přístup k určité 

části z odvysílané produkce BBC a využít ji libovolně k nekomerčnímu užití – včetně 

                                                 

 

 
42 BBC. World have your say [online]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/programmes/p002w559 
43 DEBRETT, Mary. Reinventing Public Service Television for the Digital Future [online]. Bristol: 

Intellect Ltd., 2010. ProQuest ebrary. ISBN: 9781841503967 (str. 49) 
44 YOUVIEW. How YouView works: extraordinarily simple [online]. Dostupné z: 

http://www.youview.com/how-it-works/ 
45 BBC. BBC Creative Archive pilot [online]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/creativearchive/ 
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libovolného střihu, technických úprav a následného využití.46 Manipulace se staženým 

obsahem podléhala několika podmínkám a restrikcím. Vedle zákazu komerčního užití či 

vlastní propagace projekt vyžadoval pečlivé uvedení autorů i zdroje a obsah měl být 

k dispozici pouze koncesionářům v rámci Velké Británie.47  

I když BBC stihla uvolnit k použití pouze zhruba 500 materiálu a v roce 2006 

byla služba kvůli dohadům o autorských právech z velké části ukončena,48 představuje 

Kreativní Archiv pozoruhodný projekt autorsko-uživatelské interaktivity v éře 

digitálních médií. V době, kdy jednotlivé společnosti, státy i mezinárodní společenství 

řeší podobu autorských práv jako závažné téma elektronické komunikace, šlo o odvážný 

projekt s mnoha výhodami i nástrahami.    

 

 

 

                                                 

 

 
46 DEBRETT, Mary. Reinventing Public Service Television for the Digital Future [online]. Bristol: 

Intellect Ltd., 2010. ProQuest ebrary. ISBN: 9781841503967 (str. 190) 
47 BBC. The Licence [online]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/creativearchive/licence/index.shtml 
48 DEBRETT, Mary. Reinventing Public Service Television for the Digital Future [online]. Bristol: 

Intellect Ltd., 2010. ProQuest ebrary. ISBN: 9781841503967 (str. 49) 
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3. Praktická část – Divize ČT Nová média jako 

významný projekt konvergentního formátu v ČR 

Česká televize jakožto veřejnoprávní médium má dle svého statusu přinášet široké 

spektrum služeb v oblasti televizního vysílání. Rozsáhlé kvalitativní změny 

v mediálním prostředí, kontext rozvoje médií veřejné služby v zahraničí, dynamický 

vývoj komerční sféry, změny chování publika i nové platformy – zejména internet 

a další elektronická zařízení – doložily nutnost reagovat na rostoucí trendy a televizní 

obsah nabídnout alternativními cestami s využitím moderních dobových prvků.  

Úkol reagovat na proměny mediální komunikace a zůstat tak relevantním 

i konkurenceschopným subjektem přitom nevyplňuje roli veřejnoprávní instituce beze 

zbytku. Úloha nejenom dostát nejnovějším trendům, ale zejména aktivně a samostatně 

obohacovat mediální trh o moderní prvky je zakotvena v základních dokumentech ČT.49 

Konvergentní služby spojující dosavadní činnost s moderními technologiemi, 

představují v historii České (potažmo Československé) televize drobnou epizodu. Přesto 

si tyto formáty nalezly u diváků přízeň, což dokládají nejen prosté kvantitativní údaje 

o návštěvnosti online služeb, ale i obliba mobilních služeb a aplikací. 

Podobně jako u samotného televizního vysílání je nemožné jasně předpovědět, 

jakým směrem se symbióza audiovizuálního obsahu a nových technologií bude dál 

vyvíjet. Právě moderním platformám je však nesporně přisuzován významný potenciál. 

Divize Nových médií ČT je za relativně krátkou dobu své existence dokladem těchto 

úvah. 

3.1 Historie, vývoj konvergentních a online služeb v ČT 

Až do formálního vzniku specializované divize byly aktivity spojené s novými 

médii zahrnuty mezi tzv. rozšířené služby divákům. Tento segment zprvu zahrnoval 

mimo jiné skryté titulky pro sluchově postižené, duální vysílání a zejména teletext50, 

který lze v kontextu této práce chápat jako první zárodek „konvergentně-interaktivních“ 

platforem ČT. 

                                                 

 

 
49 Viz např. ČESKÁ TELEVIZE. Kodex České televize: zásady naplňování veřejné služby v oblasti 

televizního vysílání. Praha: Česká televize. ISBN 80-85005-46-8 
50 ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 2004. Praha: Česká televize. ISBN 80-85005-56-5 
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Služba byla zprovozněna ještě v rámci Československé televize (ČST) k 1. květnu 

1988. Ve srovnání dalších zemí střední a východní Evropy tak ČST zahájila provoz 

teletextu mezi prvními.51 Z hlediska technologie se inspirovala britským 

veřejnoprávním vysílatelem BBC, který tuto službu jakožto „Vysílání alfanumerických 

dat prostřednictvím televizního signálu“ patentoval už v únoru 197252 a spustil 

pod názvem CEEFAX o rok a půl později – v září 1974.53 Podle Zemana se při vývoji 

teletextu počítalo s jeho využitím pro titulkování vybraných televizních pořadů.54 

Původně podpůrnou funkci pro specifickou cílovou skupinu nakonec vývojové centrum 

BBC upravilo jako mnohem širší informační zdroj. Až do nástupu kontinuálních 

zpravodajských kanálů a internetu se teletext stal nejaktuálnějším ze zpravodajských 

médií. Svou funkčností již zahrnoval princip „online zdroje“, z počátku obnovovaného 

jen několikrát denně, posléze však mnohem častěji. 

Až do spuštění webu ČT přitom teletext představoval po několik let ojedinělý 

prostor pro samostatnou aktivní účast diváka. Nešlo o plně interaktivní platformu 

v současném smyslu; teletext byl jednak pro mnoho uživatelů vázán stále na obsluhu 

z televizního přijímače a svou technologií je založen na jednosměrné, stále obnovované 

nabídce produktu a jeho obsahu. Individuální či intuitivní volba a orientace diváků 

v rozhraní teletextu však předjímala pozdější platformy, které již nepočítaly s publikem 

jen jako pasivním příjemcem obsahu. 

Pro ty, kteří nechtěli být závislí na pevném programovém harmonogramu, plnil 

teletext od začátku svého fungování roli jakéhosi alternativního zdroje aktuálních 

informací včetně čistě zpravodajských témat: přehledu událostí, ekonomických statistik, 

sportovního přehledu či předpovědi počasí. 

Dle výroční publikace k první dekádě fungování ČT nabízel její teletext již 

v prvních měsících své existence 600 až 700 samostatných stránek.55 Ke dvěma 

stabilním teletextům k programům ČT1 (Teletext ČT) a ČT2 (Teletext Expres56) v roce 

                                                 

 

 
51 Osobní rozhovor s Janem Zemanem, vedoucím Teletextu ČT, Praha, 17. 12. 2014 
52 ČERMÁK, Miloš. Online zpravodajství před webem. In: OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství 

v médiích. Praha: Karolinum, 2011, s. 106. ISBN 9788024618999 (s. 106) 
53 MERRIMAN, Chris. Teletext is 40 Years Old. In: The Inquirer [online]  Sep 26 2014, 17:20 [cit. 2015-

02-28]. Dostupné z: www.theinquirer.net/inquirer/news/2372556/teletext-is-40-years-old/ 
54 Osobní rozhovor s Janem Zemanem, vedoucím Teletextu ČT, Praha, 17. 12. 2014 
55  (Prvních) 10 let České televize. Editor Jitka Saturková, Vít Šnábl, Jiří Pittermann. Praha: Česká 

televize, c2002, 372 s., [14] s. příl. PR a Promotion. ISBN 80-85005-37-9 (s. 366) 
56 Jde o teletextových přehled nejčastěji vyhledávaných okruhů. 
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2007 přibyl tematický teletext ČT Sport a o tři roky později také plnohodnotný teletext 

ČT24, do té doby využívaný pro vysílání skrytých titulků a přehled aktuálního 

programu tehdejších čtyř kanálů.57 

3.1.1 Vznik internetu ČT 

Webová stránka České televize, kterou zájemci mohli poprvé navštívit 1. října 

1996, znamenala pro veřejnoprávní médium zcela nový prostor její činnosti. Digitální 

rozhraní nebylo z hlediska času ani prostoru svázáno přísnými požadavky televizního 

vysílání a slibovalo možnost užšího kontaktu nejenom s divákem, ale také zájemcem 

o dění v ČT. 

Prvotní schéma stránek tak představovalo základní informační servis ohledně 

programu či oficiálních dokumentů ČT. V rané fázi byl pilířem webového obsahu 

hlavně zveřejňovaný denní program kanálů ČT1 i ČT2, od počátku automaticky 

generovaný z vysílací databáze. Po několika měsících existence webu se přistoupilo 

i k automatickému převodu teletextu do online prostředí. Už tyto prvky lze v rámci 

webového obsahu ČT vnímat jako zárodky konvergentních principů. 

K základnímu členění prvotní verze webu patřily také rubriky vyžadující průběžné 

editování: ČT na týden (poskytující bližší údaje k vybraným pořadům v týdenní 

nabídce), Profil (obsahující základní fakta o ČT a kontaktní údaje), Aktuality 

(informace o změnách programu, podrobnostech či zajímavostech) nebo Rada ČT 

(publikování výstupů tohoto kontrolního orgánu).58 Důležitou rolí webu se stalo 

i zveřejňování výročních zpráv jako základního dokumentu o činnosti ČT. Nelze 

opomenout ani obchodní činnost, jejímž nástrojem se od léta 1997 stala katalogová 

prezentace Telexportu ČT59 – úseku, který nabízí prodej tuzemské audiovizuální 

(převážně dramatické) tvorby na zahraniční trhy.60 

S přelomem milénia přišly další změny v základní struktuře ČT. Kromě širšího 

rozčlenění oficiální dokumentace (publikování příslušné legislativy či Kodexu ČT) 

                                                 

 

 
57 ČESKÁ TELEVIZE. Česká televize: Plnohodnotný teletext už i na ČT24 [online]. 1.2.2010 [cit. 2015-

04-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/?id=4428&strana-2=21&category=2 
58 ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 1997. Praha: Česká televize. ISBN 80-85005-17-4 

(str. 205) 
59 ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 1997. Praha: Česká televize. ISBN 80-85005-17-4 

(str. 206) 
60 Pro srovnání počáteční podoby webu ČT a spolu s dalšími etapami viz podrobněji příloha č. 1 
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se obsah webu rozšířil o četné výstupy z diváckého výzkumu. Mezi významnou 

podporu programu se na sklonku 90. let staly také webové profily významných 

televizních či filmových projektů. Až do současnosti tato podpora nabyla výrazného 

rozměru a vedla ke vzniku specializované sekce obsahu internetu ČT. 

Počáteční role webu ČT jakožto převážně sebeprezentačního a propagačního 

prostoru byla podmíněna mimo jiné tím, že jeho aktualizovaný obsah téměř kompletně 

zajišťoval útvar pro styk s veřejností.61 Tomu odpovídal i počet samotných zaměstnanců 

sekce internetu, který se v první dekádě fungování ustálil na pěti (respektive od roku 

2001 šesti) kmenových pracovnících.62 Výraznější personální rozšíření si vyžádalo až 

spuštění zpravodajského portálu ČT24 v roce 2005 – souběžně s počátkem vysílání 

stejnojmenného kanálu. 

Nízké personální zastoupení do té doby umožnil zejména fakt, že významná část 

obsahu díky softwaru nevyžadovala osobní obsluhu. Navzdory relativně malému počtu 

zaměstnanců, kteří měli na starost správu internetu, však struktura webu ČT 

exponenciálně narůstala. Například během roku 2001 počet jednotlivých stránek přesáhl 

počet 5 tisíc, tedy stonásobně více než v roce 1997.63 

Reakcí na zvýšený počet uživatelských přístupů byla nabídka stále většího 

množství interaktivních služeb. Spolu s novou grafikou webových stránek si tak v roce 

2003 diváci mohli s předstihem sestavovat vlastní programy, komentovat i hodnotit 

odvysílané pořady, ale například i nechat zasílat upozornění na vybrané pořady 

prostřednictvím e-mailu nebo SMS.64 Podobné prvky fungující už před více než deseti 

lety tak lze chápat jako počátek skutečného trendu konvergence a technického 

propojování různých mediálních nosičů. 

V prosinci 2007 mohli diváci prostřednictvím webu poprvé využít služeb 

Videopůjčovny ČT. Specializovaný archiv nabízel za jednorázový poplatek65 možnost 

po dobu tří dnů sledovat vybrané celovečerní filmy, seriály, dokumentární či sportovní 

                                                 

 

 
61 V roce 1999 byl internet ČT zahrnut pod Útvar pro strategický rozvoj, o rok později přešel k sekci PR a 

Promotion.  
62 ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 2001. Praha: Česká televize. ISBN 80-85005-40-9 
63 ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 2001. Praha: Česká televize. ISBN 80-85005-40-9 (s. 84) 
64 ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 2004. Praha: Česká televize. ISBN 80-85005-56-5 (s. 61) 
65 Cena za stažení jedné položky se pohybovala v rozmezí 9 až 39 korun včetně DPH. Platbu bylo 

technicky možné provést na registrovaném účtu diváka prostřednictvím SMS, online platby nebo 

v podobě kódového poukazu ze soutěží ČT.  
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pořady, které kvůli omezené licenci nebylo možné umístit do stálého internetového 

archivu. Mnohé pořady vlastní výroby zde ČT nabízela v předpremiéře. Během dvou let 

existence službu využilo na 130 000 uživatelů, kteří si stáhli zhruba 156 tisíc snímků 

či pořadů. V prosinci 2009 byla služba ukončena v souvislosti s rozšířením volně 

dostupného internetového archivu iVysílání.66 Řada filmů, dokumentů či pořadů, 

na které se vztahují cizí výhradní práva, je zde nyní ke zhlédnutí pouze po určitou dobu 

od odvysílání. 

Právě iVysílání jako nejrozsáhlejší webový videoarchiv v ČR bylo jednou 

z nejrozsáhlejších a také uživatelsky nejoblíbenějších platforem v rámci online služeb 

ČT. V jeho databázi lze dohledat pořady vysílané od 1. února 2005. S rozvojem 

digitalizace úměrně stoupal i objem videoobsahu, který nabízí.67 Spolu s objemem 

se rozvíjela technická kvalita nabízeného videa68 i struktura reflektující moderní 

technologie, přístroje a změny uživatelských návyků. S postupem let a inovací kladlo 

iVysílání stále větší důraz na individuální volbu a vytváření vlastního programu. 

Klíčovým předělem v historickém vývoji ČT byl formální vznik divize Nová 

média v říjnu 2010. ČT tím chtěla reagovat na proměny mediálního trhu, rozvoj 

technologií, konvergenci televize s internetem i stále významnější roli sociálních médií. 

Nová divize měla mimo jiné formálně stmelit oddělení zabývající se webovými 

službami. Ve své prvotní strategii69 si určila za cíl například kompletní změnu 

webových stránek tak, aby se přiblížily prostředí chytrých přístrojů, či vytvoření široké 

škály příslušných aplikací. Mnohé z těchto plánů v následujících letech zrealizovala. 

3.1.2 Vývoj segmentu zpravodajství na webu ČT 

I když v rané fázi web ČT sloužil zejména jako základní institucionální či 

marketingové rozhraní, velmi záhy se začalo pracovat na rozšíření jeho profilu. 

                                                 

 

 
66 ČESKÁ TELEVIZE. Videopůjčovna ČT se 17. prosince rozloučí s diváky [online]. 7.12.2009 [cit. 

2015-04-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/?id=4313 
67 V polovině března objem dostupného archivu čítal bezmála 4000 dní videa. 
68 Například zkušební provoz iVysílání v televizní kvalitě (PAL 720 x 576 obrazových bodů) fungoval už 

od prosince 2008. Viz ČESKÁ TELEVIZE. Česká televize spouští iVysílání v plné televizní kvalitě 

[online]. 12.12.2008 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/press/?id=3623&strana-2=69&category=2 
69 Viz ČESKÁ TELEVIZE. ČT Nová Média : strategická koncepce 2010 - 2013 [online]. Česká televize, 

©2010 [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: http://img.ct24.cz/multimedia/documents/21/2034/203319.pdf 
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Zejména jeho potenciál pro účely zpravodajství se ukázal jako klíčový a zaznamenal 

v následujících letech dynamický rozvoj. 

Základ prezentace České televize na adrese www.czech-tv.cz byl položen k 1. 10. 

1996. V r. 1997 byl obsah webových stránek ČT zpřehledněn a rozčleněn do rubrik 

se základními informacemi o ČT (Profil, Aktuality, Komerce, ČT na týden, Rada ČT) 

a rubrik automaticky generovaných (Program ČT1, Program ČT2 a Teletext ČT). 

V témže roce byly na webové stránky umístěny elektronické verze publikací o ČT 

s cílem nabídnout veřejnosti stálý přístup zejména k pravidelným výročním zprávám 

o činnosti ČT. 

Aktualizovaný zpravodajský obsah byl zprvu zajišťován textovými přepisy 

hlavních zpravodajských relací (Večerník, Události, Události plus, Branky, body, 

vteřiny). Technicky tuto správu zajistila provázanost s redakčním systémem televizního 

zpravodajství. Součástí byly také digitalizované snímky záběru (tzv. screenshoty) 

a krátké videoukázky.70 Vedle toho mohli zájemci o aktuální zpravodajský obsah využít 

i webové verze teletextu ČT jako již etablovaného informačního zdroje. 

Prvním velkým zpravodajským testem pro internet ČT byly parlamentní volby 

v červnu 1998. Jak uvádí bilanční sborník (Prvních) deset let České televize, tým 

internetu ČT tehdy poprvé spustil online-textové zpravodajství spolu s průběžným 

sčítáním hlasů, které poskytl Český statistický úřad.71 Ačkoliv volební webové 

zpravodajství v červnu 1998 zajišťovaly hlavně vnější subjekty72, internet byl poprvé 

ostře využit jako relevantní a účelová podpora pro zpravodajský servis ČT. Právě 

v průběhu roku 1998 stránky ČT také prošly první komplexnější přeměnou, kdy vznikla 

i zvláštní zpravodajská rubrika.73 

Právě ta byla až do května 1999 aktualizována každý všední den, a to dvakrát 

denně. Od května 1999 se pravidelná aktualizace rozšířila i na víkendové dny.74 Během 

roku 1999 se obsah internetových stránek dále rozšiřoval, zkvalitňoval a obohacoval, 

např. o kompletní výstupy analýzy programu a auditoria či obchodní informace 

                                                 

 

 
70  (Prvních) 10 let České televize. Editor Jitka Saturková, Vít Šnábl, Jiří Pittermann. Praha: Česká 

televize, c2002, 372 s., [14] s. příl. PR a Promotion. ISBN 80-85005-37-9 (s. 358) 
71 Tamtéž. 
72 Textový obsah tehdy zajistila redakce zpravodajství, online grafy a tabulky s výsledky fungovaly skrze 

elektronický přesun dat z ČSÚ. 
73 Osobní rozhovor se Štěpánkou Sunkovou, bývalou vedoucí Internetu ČT. 13. 1. 2015. 
74 ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 1999. Praha: Česká televize (str. 52) 
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k zákonem vymezeným podnikatelským aktivitám ČT. Dokladem vzrůstající role 

nových komunikačních technologií byl i odraz v programové nabídce ČT. Tu v roce 

1999 obohatily pořady Zavináč a Home Page, zaměřené právě na prostředí internetu.75 

Z hlediska konvergence, technického rozvoje i atraktivity webu znamenal zásadní 

přelom duben 2000. Tehdy ČT začala televizní zpravodajství přenášet po internetu, 

i když prozatím v omezeném rozsahu. Zpočátku šlo pouze o online přenos hlavních 

zpravodajských relací ČT76 a jejich archivace v databázi odvysílaných pořadů.  Samotný 

textový obsah se v té době stále přebíral z redakčního systému zpravodajství.  

V roce 2000 dosáhly internetové stránky již počtu 4500 a byly opět nově 

uspořádány a zavedena nová grafika odpovídající identitě ČT. Nejdůležitější novinkou 

roku bylo zahájení pravidelného vysílání zpravodajství po internetu v dubnu 2000. 

Od téhož roku přibyly v online vysílání velké projekty typu přenosy předávání cen 

Akademie populární hudby, charitativního zábavného pořadu Pomozte dětem 

a podobně. 

Příhodný prostor pro rozvoj webového informačního servisu znamenaly také 

velké politické či sportovní akce v roce 2002. Ve spolupráci s příslušnými redakcemi 

vysílání vznikly svébytné projekty pro parlamentní či senátní volby, zimní olympijské 

hry v Salt Lake City nebo hokejové a fotbalové mistrovství světa. Byly položeny 

základy pro budoucí spolupráci televizního vysílání a nových médií právě 

při mimořádných zpravodajských událostech.  

Klíčovým mezníkem v programové nabídce ČT však bylo spuštění 

specializovaného zpravodajského kanálu 2. května 2005.77 Tato změna měla adekvátní 

dozvuk i na webu ČT – souběžně vznikl zpravodajský portál, jehož počáteční obsluhu 

ještě stále technicky zajišťoval systém automatického agregování obsahu: interní díky 

propojení s editačním systémem televizní redakce a externí na základě smluvního 

balíčku s Českou tiskovou kanceláří.78 Personální zastoupení redakce proto zpočátku 

bylo poměrně úzké a zajišťovalo základní správu i kontrolu webového zpravodajství.  

                                                 

 

 
75 ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 1999. Praha: Česká televize (str. 48) 
76 ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 2000. Praha: Česká televize. ISBN 80-85005-33-6 (str. 

49) 
77 Pro názornost viz příloha č. 2 
78 ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. Neris začleněn do ČTK [online]. 16.9.2010 [cit. 2015-04-20]. 

Dostupné z: http://www.ctk.cz/novinky/?id=2170 
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Portál ČT24 už při svém spuštění plně integroval celodenní online vysílání 

(streaming) zpravodajského kanálu. Právě tuto službu lze vnímat jako počáteční 

výrazný milník konvergentních trendů v rámci ČT. Spolu s tím se ve videoarchivu dále 

rozšiřovala nabídka pořadů na vyžádání79 se silným zastoupením zpravodajsko-

publicistických pořadů na ČT24. 

V prvních letech existence zpravodajského webu se hybatelem vývoje a novinek 

opět stávaly především významné politické i sportovní události. Vedle internetových 

speciálů k olympijským hrám či šampionátům vznikl v roce 2006 také server 

fotbalzive.cz, který jako první přinesl souhrnný videoobsah z utkání nejvyšší ligové 

soutěže a přímé přenosy z utkání, které zároveň běží na obrazovce.80 Živé vysílání ČT 

po internetu se tak během jednoho roku rozrostlo kromě zpravodajství ČT24 také 

o sportovní přenosy.81  

Technické propojování televizního vysílání a online prostoru bylo důležitým 

prvkem nových služeb v rámci ČT, velmi záhy navíc nové technologie umožnily 

interaktivní zapojení diváků. Diskuzní pořad ČT24 Vedlejší efekty (vysílaný od 5. 2. 

2006) využil dosavadní doprovodné služby divákům (chat, SMS hlasování,…) 

a postavil na nich dramaturgicky princip celého vysílání. Z hlediska programové 

nabídky šlo o první pořad, který plně akceptoval význam nových technologií 

pro vysílání a jejich roli na zapojení diváka do vysílání. Vysílal se v přímém přenosu, 

jeho scénář nebyl předem pevně daný. Kromě živého či předtočeného telefonátu a SMS 

vycházely ostatní komunikační kanály (email, chat) již z webového rozhraní. I když 

se doba vysílání tohoto týdeníku (únor 2006 až prosinec 2009) významně kryje 

s nástupem obliby nových technologií a komunikací, zejména sociálních sítí, pořad 

po celu dobu zachoval původní nabídku komunikačních kanálů.82  

Zatímco Vedlejší efekty z hlediska konvergentních principů začleňovaly webová 

rozhraní do televizního pořadu, web ČT24 zprovoznil rok od jejich spuštění službu 

založenou na opačném principu – zveřejňování televizních i jiných žánrů v prostředí 

webu. Projekt Digináves, spuštěný v roce 2007, reagoval na nastupující zájem 

                                                 

 

 
79 Z angl. Video on Demand  - tedy služby, která se v rámci studia konvergentních změny stala 

významným tématem po mediální experty, distributory i evropskou legislativu. 
80 ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006. Praha: Česká televize. 

ISBN 80-85005-46-8 (str. 31) 
81 Právě v únoru 2006 začal vysílat sportovní kanál ČT4 sport (dnes ČT sport). 
82 Rozšíření možností interaktivity přišlo až s programovým nástupcem – pořadem Hyde Park ČT24. 
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o občanskou žurnalistiku a dosud slouží jako platforma pro zveřejňování textů, 

fotografií i audiovizuálních záznamů zabývajících se děním v regionech po celé ČR. 

Od začátku byla Digináves koncipována jako projekt pro amatérské tvůrce a zájemce 

bez omezení. Materiály lze zaslat emailem se zřetelem k základním technickým 

podmínkám, jako je formát či velikost jednotlivých multimediálních souborů 

(fotografie, video).  

Od ledna 2007 do března 2015 bylo na webových stránkách ČT zveřejněno kolem 

2000 příspěvků projektu Digináves. V průměru jde zhruba o 20 audiovizuálních, 

textových či fotoreportáží měsíčně. Možnost zasílat vlastní články a videa využilo 

k dlouhodobější spolupráci hned několik studentských či žákovských štábů 

i jednotlivců-nadšenců. Celkově bylo do března 2015 registrováno celkem 219 

přispěvatelů (s různým podílem příspěvků). 

Zveřejňování zaslaných příspěvků v rámci projektu Digináves přitom neprobíhá 

bez rozmyslu, ale podléhá licenčním podmínkám. Poskytnutím dokumentu tak každý 

autor souhlasí s možným redakčním zásahem, úpravou či dokonce odmítnutím 

zveřejnění. Z hlediska novinářské etiky se klade důraz zejména na respektování 

autorských práv, platných právních předpisů i soulad s dobrými mravy.83 Podobná 

eticky závažná pochybení ale nejsou známa a kromě drobných redakčních úprav textů 

k významnějším zásahům prakticky nedochází. Důvodem jsou podle webových správců 

zejména benevolentnější kritéria pro kvalitu a obsah amatérské tvorby či snaha zachovat 

co největší autentičnost diváckých příspěvků. 

V době vzniku projektů, které vzájemně propojovaly televizní a webové prostředí 

(Vedlejší efekty, Digináves), se již začal formovat nový koncept fungování 

zpravodajského webu ČT24. Návrh počítal nejen s četnějším využitím televizního 

zpravodajského obsahu, ale v návaznosti na to i s ukončením smlouvy se službou ČTK 

NERIS o automatickém zveřejňování vybraného obsahu agentury. Zpravodajský web 

měl propříště zajišťovat plnohodnotný redakční tým se svébytnou editoriální agendou. 

Důraz měl být přitom dál kladen na úzké propojení s agendou televizního zpravodajství 

ČT24 a jeho exkluzivním obsahem, ale také s aktuálním agenturním zpravodajstvím. 

                                                 

 

 
83 Licenční podmínky pro uveřejňování zpravodajských materiálů v rámci projektu Digináves České 

televize. ČESKÁ TELEVIZE. Informace a pokyny pro zasílání materiálů do projektu Digináves [online]. 

1.9.2011 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/ct24/vasezpravy/162434-informace-a-

pokyny-pro-zasilani-materialu-do-projektu-diginaves 
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Dramaturgická i personální příprava tak umožnila spuštění nové podoby webu 

ČT24, k čemuž došlo oficiálně 1. ledna 2008.84 Struktura webu nabídla přehlednější 

řazení do rubrik, upoutávky na speciální vysílání nebo blogy významných novinářů ČT 

i externích spolupracovníků.85 První měsíce fungování nového webu však ukázaly, že 

pro zajištění aktuálního zpravodajsko-publicistického obsahu je nutné redakci 

personálně rozšířit. V průběhu roku 2008 se tak počet editorů a redaktorů ustálil na 40. 

Kromě vedoucích editorů a menších redakčních týmů dle rubrik (domácí, zahraniční, 

ekonomika, doprava, věda a média, kultura, sport) v redakčním týmu stabilně působil 

také specialista-grafik či noční editoři. Plnohodnotnou redakci tak na konci prvního 

roku existence tvořilo 13 kmenových zaměstnanců a 27 externích redaktorů. 

Zpravodajský portál ČT24 od začátku využíval úzké provázanosti s kanálem 

ČT24 a bohatosti své nabídky videí jako silné konkurenční výhody mezi ostatními 

zpravodajskými weby. Každý článek týkající se významné zprávy proto disponuje 

televizními reportážemi, rozhovory či komentáři odborníků. 

Dlouhodobou snahou portálu je nabízet webovým uživatelům přímé přenosy 

televizních brífinků, speciálních vysílání i akcí, které se kvůli časové náročnosti 

neodvysílají v celé stopáži na televizním kanálu. Portál ČT24 navíc v průběhu let 

uzavřel dohody s významnými kulturními institucemi86 na pravidelné webové přenosy 

z přednášek, debat i divadelních představení. Exkluzivní videoobsah tak představoval 

od začátku významnou součást agendy webu ČT24.  

Přínos vysokokapacitního webu se ukázal například při spuštění webového 

speciálu k LOH v Pekingu v roce 2008, který nabídl exkluzivně hned 8 tras pro přímé 

přenosy z jednotlivých dějišť. Podobný koncept byl využit i u následujících 

olympijských speciálů. 

Pro širší využití sociálních sítí vyšlo zpravodajství ČT24 vstříc zcela novým 

formátem pořadu Hyde Park ČT24, vysílaného od ledna 2010. Svou dramaturgií se stal 

výrazným interaktivním experimentem a průkopnickým pořadem – aktuální host 

ve studiu odpovídá na dotazy diváků kladené širokou paletou informačních kanálů: 

                                                 

 

 
84 ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2007. Praha: Česká televize (str. 

44) 
85 K dobovému designu stránek viz příloha č. 3 
86 Přehled institucí s dlouhodobě uzavřeným partnerství viz příloha č. 11. Podrobněji také na 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/kultura-on-line/ 
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telefonátů, SMS, chatu, Skypu i sociálních sítí Facebook, Twitter nebo Google+. 

Nebývalé zapojení diváků skrze sociální sítě přineslo i mimořádné zpravodajství 

o povodních v srpnu 2010. 

Zásadní oblastí inovací v rámci internetu ČT se však stala úprava webového 

obsahu pro moderní komunikační přístroje. První upravená verze webu ČT24 

pro mobilní prohlížeče byla spuštěna už v srpnu 200887, k vývoji aplikací 

pro nejrozšířenější mobilní a tabletové služby ale ČT přikročila v letech 2010 až 2012. 

Zpravodajské portály ČT24, ČT sport a archiv iVysílání postupně získaly své verze 

pro hlavní operační systémy. Zatím poslední široce vyvíjenou oblastí jsou aplikace 

pro hybridní televizory na platformě HbbTV. 

Pod fungováním divize Nová média se také zatím nejzásadněji změnila struktura 

internetových stránek. Předlohou nové podoby se opět stalo prostředí mobilních 

a tabletových přístrojů. Web ČT24 i ČT Sport tak v počítačové verzi zvolil jednotnou 

čtvercovou strukturu a klade důraz na multimediální obsah. V červenci 2011 navíc 

vznikly speciální weby pro kanály ČT1 a ČT2, nabízející programové typy a odkazy 

na odvysílané pořady. Ve stejnou dobu divize rozšířila a zintenzivnila komunikaci 

na sociálních sítích Facebook, Twitter i Google+, které získávaly stále výraznější roli 

hlavně v mimořádném vysílání televizního zpravodajství.88  

Symbolickým předělem ve vývoji divize Nová média byl přesun jejího vedení 

i redakčního zázemí webů ČT24 a ČT sport do nového společného newsroomu. Tento 

krok zaprvé reagoval na již nedostačující kapacitu stávajících prostor a umožnil 

okamžitý kontakt mezi redakcí webů ČT24, ČT sport a sekce pro sociální média. 

Součástí nového newsroomu je navíc odbavovací pracoviště pro přenosy a vybavení 

pro přímé vstupy včetně plazmové obrazovky.89 Zázemí nových prostor tak Novým 

médiím ČT umožnilo prohlubovat konvergentní služby v rámci veřejnoprávního 

vysílatele. 

                                                 

 

 
87 ČESKÁ TELEVIZE. www.ct24.cz – přizpůsobení webových stránek ČT24 prohlížení v mobilu [online]. 

7.8.2008 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/?id=3339&strana-

2=77&category=2 
88 Názorněji viz příloha č. 4 
89 Viz příloha č. 5 
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3.2 Struktura divize, její fungování, oblasti zájmu a vývoje 

(redakční a prezentační weby, mobilní aplikace, hybridní 

platformy, teletext, sociální sítě,…) 

Divize Nová média spadá organizačně přímo pod Generálního ředitele ČT. 

Základní dělení divize je do úseků Teletext, Internet ČT, Redakce nových médií, Obsah 

nových médií a Dětský portál. Organizační dělení je pak do útvarů Sociální média, 

Internet ČT, Teletext, Portál ČT24 a Portál ČT 4 (Sport). 

Hlavní funkcí divize je odpovědnost za webovou komunikaci ČT, obsah 

zpravodajských portálů ČT, komunikace ČT na sociálních sítích, zadávání aplikací 

programu a portálů ČT na nové technologické platformy, rozvoj Videa on Demand 

a infokanálů, cross-marketing programu, rozvoj webových aplikací a sociálních sítí 

a zajištění vysílání Teletextu a prezentace Internetu ČT90. 

Z podřízenosti Divize a jejího organizačního dělení je zřejmé, že konvergentní 

a online služby mají v rámci ČT vysokou důležitost a její struktura reflektuje aktuální 

trendy a logické dělení těchto služeb. 

Mezi základní činnosti úseku Internet ČT a Teletext patří shodně tvorba a garance 

koncepce (internetových stránek ČT, resp. vysílání teletextu ČT na všech programech), 

zajištění tvorby a řádného provozu internetových a intranetových stránek ČT, resp. 

zabezpečení každodenního zpravodajského servisu a aktualizaci zájmových rubrik 

teletextu ČT a průběžné vyhodnocování dopadů uskutečňovaných aktivit a jejich 

zlepšování. Úsek Internet ČT nadto dále zajišťuje technologický rozvoj internetových 

a intranetových stránek ČT v souladu s vývojem technologií a moderními trendy, 

spolupracuje na využití reklamních ploch na internetových stránkách ČT (zejména 

využitím speciálních internetových projektů k získání crossmediálních reklamních 

kampaní) a spolupracuje na zavádění Video on Demand. Klíčovým úkolem je zajištění 

a aktualizace prezentačních webů jednotlivých pořadů a projektů – počet takto 

vytvořených stránek s jednotnou obsahovou strukturou (Základní informace, 

Představení, Tvůrci, Fotogalerie, Přehled dílů Videoarchiv, Bonusy91, Chaty, Diskuze) 

                                                 

 

 
90 Podrobněji viz ČESKÁ TELEVIZE. Organizační řád České televize - vydáno rozhodnutím generálního 

ředitele č. 56 ze dne 20.12.2007. Praha: Česká televize 
91 Součástí úseku Internetu ČT je také malý redakční štáb, který exkluzivně pro webové stránky vytváří 

krátké videoportréty, minidokumenty či rozhovory s tvůrci nových projektů a pořadů. 
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nyní dosahuje tisícových počtů. Úsek Teletext pak dále zajišťuje získávání vhodných 

informačních zdrojů a jejich využívání pro teletextové stránky ČT a podílí 

se na reklamním využití teletextu a umisťování inzerce do teletextových stránek. 

Pod úsek teletextu také spadá rozvoj aplikací pro hybridní televize. 

Pro portály ČT24 a ČT 4 je pak shodná odpovědnost za obsah a povinnost 

zabezpečovat, aby příslušný portál plnil úlohu aktuálního multimediálního informačního 

zdroje. 

3.3 Podpůrná činnost, svébytné aktivity 

Kromě standardních činností (koncepce obsahu, zajištění obsahu a provoz 

a rozvoj webových stránek) úseky dále zajišťují tvorbu obsahu pro aplikace určené 

pro vybrané mobilní platformy (aktuálně Android, iPhone, iPad, Nokia, Samsung 

Galaxy Tab a Windows Phone). Jedná se o specializované aplikace iVysílání (online 

archiv ČT) a portálů ČT24 a ČT 4. "Portálové" aplikace kromě přístupu k zpravodajství 

z webu České televize nabízejí i možnost sledování živého vysílání ČT 24 resp. ČT 4. 

K dispozici jsou tři různé kvality streamu pro různé typy připojení. Třetí mobilní 

aplikace České televize zpřístupňuje iVysílání, archiv odvysílané tvorby veřejnoprávní 

televize. Kromě aplikací zpravodajských portálů, resp. iVysílání jsou k dispozici dále 

specializované aplikace spojené s dětským portálem ČT Déčko, které mají přímou 

návaznost na pořady TV kanálu (např. Karaoke doktora Notičky), internetový portál 

Déčko (např. Klubáci na sněhu) nebo jsou určeny pro zvolenou cílovou skupinu 

(např. Hudební pexeso). U klíčových interaktivních pořadů typu Hyde Park ČT24 pak 

aplikace umožňují jednodušší zadávání příspěvků a otázek skrze moderní komunikační 

kanály. 

Mimo aplikace pro mobilní platformy divize dále zajišťuje obsah a rozvoj 

aplikace hybridní televize (kombinace televizního vysílání s širokopásmovým 

internetem) HbbTV určenou pro televizní přijímače nebo set-top-boxy s podporou 

HbbTV (zpravidla je vyžadováno i připojení k internetu). Vysílání hybridních služeb 

Česká televize zahájila v květnu 2012. HbbTV je vysíláno na všech čtyřech programech 

ČT (včetně HD verzí). Obsahově zahrnuje v době zpracování této práce hlavní aplikace 

„Teletext“, „TV program“ (EPG rozšířené o fotografie a videoukázky s přímým 

propojením na iVysílání), „iVysílání“ vč. dětské verze „iVysílání :D“ (přístup k online 

archivu ČT), „ÁbécéDéčko“ (video kvíz), „Lišta ČT24“ (stručný přehled zpráv) 
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a doplňkové aplikace, např. „Taneční škola StarDance“ (výukové videokurzy 

společenského tance), „Panorama“ (informační servis vč. záběrů z panoramatických 

kamer) a příležitostně uvolňované aplikace ke sportovním událostem (MS hokej 2012, 

Euro 2012, LOH 2012 nebo MS hokej 2014). 

Úsek sociálních médií zajišťuje komunikaci ČT na všech relevantních sociálních 

sítích (aktuálně zejména Facebook, Twitter, Google+) a také videoúložišti YouTube. 

U nejexponovanějších zpravodajských profilů (ČT24, ČT sport, hlavní zpravodajsko-

publicistické pořady) plní sociální sítě nejen roli užší komunikační vazby s divákem, ale 

i aktuálního zpravodajského zdroje a zároveň upoutávek na nadcházející program a 

hosty. V posledních letech se navíc aktivita Nových médií soustředila i na rozšíření 

profilů pro další pořady ČT.  

Úsek sociálních médií je také pravidelně začleňován do dramaturgie 

mimořádného vysílání zpravodajství a publicistiky (volební vysílání, aktuálně zařazené 

speciály k důležitým událostem, Fokus VM). Poskytují zde nejen aktuální odezvu, ale 

v některých případech jsou i inspirací při přípravě a důležitým partnerem při zpětném 

hodnocení. 

Mimo prezentační a sebepropagační činnosti ve webovém prostředí se divize 

Nová média v posledních letech soustředí také na vývoj svébytných činností, a to 

zejména ve zpravodajském úseku redakcí Nových médií, který představuje organizačně 

i personálně nejsilnější oddělení divize. 

Portály ČT24 a ČT sport kromě vlastního zpravodajství ČT také samostatně 

pracují s cizími zdroji včetně agenturních servisů (ČTK, Reuters, Isifa). Dlouhodobě 

nabízí také textové zpracování klíčových témat publicistických pořadů (Interview ČT24, 

Hyde Park ČT24, Horizont ČT24, Události, komentáře, Otázky Václava Moravce, 

Reportéři ČT, 168 hodin, Na slovíčko s…). 

Weby přináší také unikátní autorský obsah, fotoreportáže a videoobsah (včetně 

streamovaných přenosů). Právě exkluzivní živé přenosy a posléze dostupné záznamy 

jsou v současnosti jednou z nejvíce se rozvíjejících priorit redakce. Vlastní technické 

odbavovací pracoviště, které je součástí nového divizního newsroomu od května 2012 

i nedávné personální rozšíření týmu92 tak umožnilo, že zpravodajské portály ČT stíhají 

účinněji pracovat s aktuálně vysílaným obsahem, využívat televizní redakční systém 

                                                 

 

 
92 K polovině března jde celkem o pět osob. 



   

 

 

 

33 

  

(Octopus) i rozsáhlý archiv (DAPF)93 k vlastní editaci videa, ale také odbavovat 

exkluzivní přímé přenosy z terénu – v současnosti již téměř na denní bázi.94 

Od podzimu r. 2014 navíc divize navázala užší spolupráci s redakcí zpravodajství. 

V praxi se projevuje tím, že kanál ČT24 častěji prezentuje unikátní obsah z webových 

stránek, zejména v rámci ranního i denního kontinuálního vysílání pak frekventovaněji 

využívá redaktory i editory Nových médií jako hosty k tématům týkajících 

se moderních technologií – včetně živých vstupů s využitím dotykové obrazovky. 

Pravidelnou spolupráci na týdenní bázi představuje v tomto ohledu od roku 2015 pořad 

Newsroom ČT24, zabývající se oblastí médií. 

Redakce Nových médií tak zčásti proto funguje jako autonomní úsek s vlastní 

editoriální agendou, nikoliv jen jako zpravodajský obsah ČT24 a ČT sport přenesený 

do online verze. Při klíčových či sporných situacích však redakce zřetelně kooperuje 

se zpravodajským zázemím i zdroji ČT24, přičemž se snaží využít potenciálu i výhod 

webového rozhraní. Jde zejména o širší možnosti textových i multimediálních kapacit, 

které pomáhají zpravodajskou agendu uvést do širšího kontextu, jenž nemusí 

ve vysílacím režimu vždy dostávat adekvátní prostor. 

                                                 

 

 
93 Zkr.: "Digitalizovaný archiv programových fondů". 
94 Tým se nesnaží zdvojovat práci zpravodajských štábů a specializuje se nikoliv na aktuální tiskové 

konference a přenosy, u kterých se předpokládá zájem zpravodajských kanálů, ale jako veřejnoprávní web 

nabízí přenosy se širší politicko-kulturní a společenskou tematikou. 



   

 

 

 

34 

  

4. Případová analýza participativních platforem se 

zaměřením na vybraná sociální média – interpretace 

v závislosti na čase či konkrétních událostech 

zpravodajského významu 

4.1 Úvod 

Českou televizi lze v rámci českého mediálního prostoru bezpochyby řadit 

k průkopníkům interaktivní komunikace s příjemci. Veřejnoprávní vysílatel přitom 

začal prostor nových médií silněji propojovat s televizním vysíláním ještě 

před formálním vznikem specializované divize. Počátky podobné konvergentní 

koncepce je možné vysledovat na přelomu  let 2007 a 2008, kdy do čela zpravodajství 

ČT nastoupil Milan Fridrich, pozdější první ředitel divize Nová média ČT.95 Vývoj 

zpravodajského kanálu ČT24 Fridrich člení do třech hlavních etap: počáteční roky 2005 

až 2007 chápe zejména jako dobu přehledu zpráv, 2008 a 2009 charakterizuje změnou 

v zážitkovou stanici, která nabízí přímé přenosy, živé vstupy a okamžitou analýzu. 

Pozdější vývoj lze podle něj nazvat jako interaktivní zpravodajství, kdy je koncový 

uživatel zpráv vtažen do jejich tvorby, respektive do vytváření podoby živého 

vysílání.96 

Tento trend se významně prosazoval zejména v rámci speciálních vysílání 

k mimořádným událostem. ČT jako první televize v Česku nejprve v září 2009 a poté 

naplno během jara 2010 nabídla divákům možnost zasílat videodotazy prostřednictvím 

videoserveru Youtube, které byly zčásti použity během televizních debat před 

sněmovními volbami. ČT již v té době vyhodnocovala první zkušenosti s komplexně 

interaktivním pořadem HydePark ČT24, jehož interaktivní rozhraní a ostré použití 

sociálních sítí se stalo reálným předobrazem pro použití v dalších formátech. 

Potenciál interakce s diváky se naplno projevil i při povodních v srpnu 2010, kdy 

ČT24 do vysílání výrazně zapojila sociální sítě. Uživatelé tak využívali zejména 

                                                 

 

 
95 V současnosti, resp. od října 2011, Fridrich zastává post ředitele programových okruhů ČT.  
96 FRIDRICH, Milan. Pozicování internetového zpravodajství veřejnoprávního média vedle komerčního 

trhu. Příspěvek na konferenci Czech Internet Forum 2009. 12. 11.2009. Praha. Dostupné z WWW: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/72374-milan-fridrich-stojime-na-pocatku-noveho-

interaktivniho-veku/ [cit. 24-3-2015] 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/72374-milan-fridrich-stojime-na-pocatku-noveho-interaktivniho-veku/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/72374-milan-fridrich-stojime-na-pocatku-noveho-interaktivniho-veku/
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facebookový profil ČT24 jako prostor pro sdělování rychlých aktualit, vzkazů i proseb 

o pomoc. Ve velké míře pak zasílali fotografie či videa přímo z postižených míst a stali 

se tak důležitým zdrojem pro živé televizní i online webové zpravodajství. Mimořádný 

ohlas uživatelů později vedl k vytvoření projektu Krizová mapa Česka – speciální 

multimediální aplikace pro sdílení obsahu z míst postižených katastrofami.97 

Zkušenosti s propojením webu, zpravodajství a sociálních sítí se osvědčily také 

během významných sportovních událostí. Už od zimních olympijských her 

ve Vancouveru v r. 2010 ČT pokaždé v rámci příslušného webového speciálů nabídla 

několik unikátních videotras přímo z jednotlivých sportovišť. Zájemci o široké 

spektrum sportů tak nemuseli být omezeni pouze nabídkou dvou TV programů ČT, ale 

podle své preference vyhledat živé přenosy přímo na webu. Se sportovními akcemi 

v roce 2012 navíc ČT nabídla speciální rozhraní pro sociální sítě, kde se soustředily 

ohlasy fanoušků, sportovců i redaktorů ČT. Z uvedeného přehledu je patrné, že zapojení 

konvergentních platforem ČT zaktivizovala především při speciálním vysílání. 

4.2 ČT24 a nová média: Evropské volby 2014 

Příležitostí k prohloubení konvergentních principů mezi vysíláním a virtuálním 

prostorem se staly volby do Evropského parlamentu na jaře 2014. ČT s ohledem 

na svou veřejnoprávní roli i striktní pravidla předvolebního vysílání navázala 

na zkušenosti a podobný koncept již z minulých volebních klání a nabídla kandidátským 

subjektům prostor na několika vysílacích formátech. Kromě čistě zákonné povinnosti – 

tedy jasně vymezeného vysílacího času pro tzv. předvolební spoty – zpravodajství ČT 

umožnilo zástupci každého z kandidujících uskupení prezentovat názory v rámci 

profilového rozhovoru v odpoledním kontinuálním bloku na ČT24. V rámci analyticko-

publicistických diskuzních pořadů Události, komentáře a Politické spektrum ČT také 

odvysílala sérii pravidelných debat, vždy se dvěma až čtyřmi pozvanými kandidáty. 

Pilířem předvolebního vysílání se stala série tří předvolebních debat se zástupci celkem 

12 uskupení s nejvyšším volebním potenciálem98 podle průzkumu realizovaném pro ČT. 

                                                 

 

 
97 Aplikace se plně spouští na zvážení ČT pouze při mimořádných pohromách – spuštěna byla prozatím 

jen jednou při povodních v červnu 2013.  
98 Volební potenciál jako výzkumná veličina byl v předvolebním vysílání ČT poprvé využit během 

sněmovních voleb 2013. Ukazuje hypotetický zisk kandidáta ode všech, kteří jeho volbu reálně zvažují a 

nevylučují účast ve volbách. Dostupné z http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/244344-volebni-

potencial-podle-agentur-lepe-zohlednuje-tzv-preletave-volice/ 
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Vyvrcholení vysílacího servisu představoval poslední týden před volebním víkendem, 

kdy ČT navíc nabídla speciální Otázky Václava Moravce z Bruselu a také závěrečnou 

superdebatu s 12 lídry kandidujících stran s nejvyšším volebním potenciálem99. 

Zpravodajský kanál ČT24 tak v rámci předvolebního servisu k evropským volbám 

nabídl přes 23,5 hodiny unikátního vysílacího času. V porovnání s předcházejícími 

volbami do Poslanecké sněmovny šlo sice o menší časovou sumu, neboť součástí 

vysílání na podzim 2013 bylo například 14 dvouhodinových debat vždy 

s osmi krajskými lídry nebo 23 profilových rozhovorů v rámci Interview ČT24 

se stopáží 25 minut. Tento fakt je ale možné přičíst obecně většímu zájmu a důležitosti, 

které česká společnost volbám do Poslanecké sněmovny přisuzuje. Právě v evropských 

volbách byly však inovativně (či zcela prvně) využity moderní virtuální technologie 

na větší vysílací ploše a prohloubena součinnost televizního vysílání s online podporou.      

Předvolební servis ČT tak lze z hlediska komplexnosti (šíře obsahu i prostoru 

pro kandidáty) vnímat v českém kontextu jako výjimečné nejen v rámci vysílatelů, ale 

i v oblasti nových médií. Redakce webu ČT24.cz v rámci online speciálu k evropským 

volbám – podobně jako v jiných rozsáhlých projektech - rozdělila obsáhlý videoobsah 

volebního vysílání dle rubrik. Zájemce tak na webu našel pohromadě kompletní seznam 

odvysílaných profilových rozhovorů, předvolebních debat, předvolebního Politického 

spektra či příslušných bloků v pořadu Události, komentáře – vždy kromě záznamů 

opatřených také příslušným textovým shrnutím. Uživatel tak prostřednictvím webu 

mohl kdykoliv na jednom místě nalézt přehlednou databázi odvysílaných pořadů 

k evropským volbám. Zpravodajský web ČT24 navíc kromě obsahu přímo spojeného 

s předvolebním vysíláním přinesl i doprovodný servis vycházející z aktuální 

zpravodajské agendy vysílání ČT24, agenturních zpráv i externích zdrojů.100 

Maximální aplikace televizního obsahu do online prostředí se během voleb 

do Evropského parlamentu 2014 výrazně projevila i v opačném gardu, tedy promítnutím 

virtuálních technologií do vysílání. Redakce zpravodajství ve spolupráci s divizí ČT 

Nová média nabídla během tzv. evropské superdebaty, vysílané 22. 5. 2015 od 21:00, 

                                                 

 

 
99 Podrobnosti viz ČESKÁ TELEVIZE. Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize v 

souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. a 24. května 2014  [online]. 

1.4.2014 [cit. 2014-04-25]. Dostupné z: 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/volby-ep-2014_pravidla-vysilani.pdf 
100 Detailnější pohled viz přílohy č. 6, 7 a 8 
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divákům možnost zapojit se do živého vysílání prostřednictvím paralelního 

komunikačního kanálu – sociální sítě Twitter.101 Zpravodajským významem i délkou 

formátu šlo o první podobný projekt, při kterém byla tato sociální síť využita přímo 

v reálném čase vysílání. Předvolební servis ČT tak lze z hlediska komplexnosti (šíře 

obsahu i prostoru pro kandidáty) vnímat v českém kontextu jako výjimečné nejen 

v rámci vysílatelů, ale i v oblasti nových médií. 

                                                 

 

 
101 Podrobnější analýza je součástí příloh č. 9 a 10  
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5. Závěr, zhodnocení problému, perspektivy 

Předchozí práce se snažila charakterizovat významné kapitoly stále bližší 

interakce televize s elektronickými médii a ukázat jejich relevanci na vývoji a fungování 

v konkrétních reáliích. Poslední roky a měsíce ukazují, že Česká televize jakožto 

médium veřejné služby reaguje na potřeby moderního diváka a dostává své povinnosti 

podílet se na zavádění moderních technologických prvků i postupů do vysílání.  

Práce přibližuje trend, kdy navzdory mnohým překážkám televize a online 

prostředí začínají stále soustavněji kooperovat a využívat vzájemně své silné stránky. 

Avšak popsat tuto součinnost vyčerpávajícím způsobem či soustavněji na velkém 

prostoru přesahuje podle mínění autora rámec bakalářské práce – a ve své složitosti by 

dokonce mohla být pro čtenáře kontraproduktivní.     

Při vědomí, že s dalšími roky vývoje divize Nová média ČT může některá další 

práce navázat v novém, širším kontextu, si tento dokument kladl za cíl vystihnout vývoj 

tohoto subjektu, strukturu a segmenty, kterými se zabývá – včetně přímé kooperace 

s vysíláním převážně zpravodajsko-publicistického charakteru. V této oblasti ČT usiluje 

nejen o inspiraci renomovanými institucemi v zahraničí, ale v některých projektech, jak 

text zmiňuje, byla dokonce sama průkopníkem, a to minimálně v evropském kontextu. 

ČT byla kromě programových prvků v uplynulých letech významným subjektem 

v oblasti vývoje mobilních aplikací a – jako jedna z prvních – nabízela své produkty 

na všech relevantních nosičích.    

Práce si také kladla za cíl ukázat, že se nová média a jejich populární produkty 

(sociální sítě, aplikace) stávají svébytným doplňkem televizní služby a jejího vysílání. 

Úzká spolupráce, ale také využití webové kapacity jako doplňkové plochy pro vysílání 

unikátních přenosů a záznamů je posunem, který může být na základě vyjádření 

zástupců ČT a možné zkušenosti běžného diváka stále vzrůstajícím trendem. 

Řešitel práce se při zpracovávání tohoto tématu snažil využít své aktivní 

zkušenosti z daného prostředí a pracovat dle možností s autentickými zdroji. Vzhledem 

k relativnímu nedostatku příslušné literatury čerpal pro historické reálie především 

z výročních zpráv ČT nebo přímého kontaktu s příslušnými pracovníky ČT. Jejich 

ochoty ale využil i při zpracování současného stavu divize a jejích projektů. Rozvoj 

digitálních médií a jejich vzájemná inspirace či přímá součinnost patří mezi 

nejdynamičtější oblast vývoje mediálního trhu. Pro výzkum tak bude i v budoucích 
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letech představovat mimořádně atraktivní segment – s významným přesahem 

do psychologie, sociologie médií, IT technologií, telekomunikací nebo kybernetiky. 

Na zmíněné cestě lze tuto bakalářskou diplomovou práci stále chápat jako počáteční 

příspěvek, který je nutně odkázán některé stále se vyvíjející trendy pouze nastínit. 
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Summary 

The thesis aims at describing the significant chapters of a close-up interaction 

between TV and electronic media. Recent years and months have showed that Czech-

TV as a public service broadcaster responds to audience expectations and fulfills the 

implementation role of modern technological elements and practices into broadcasting 

and content delivery.  

The thesis offers analysis of increasing cooperation between TV and online 

environment, as well as its advantages, challenges and possible threats. Considering the 

broader dynamic development of Czech-TV New Media Division in following years as 

a field for another thesis, this document defines the division development, structure and 

particular topics related to its activities.  

In terms of this subject, Czech-TV has reflected the inspiration from well-known 

institutions abroad. However, Czech PS broadcaster also stands as a significant initiator 

in some areas. The author of thesis used authentic experience of division members and 

their sources, as well as his own division practice.   

The dynamic changes of digital media, their mutual inspiration and direct 

interaction are perhaps the most dynamic development of the media market. 

In following years, academic research focused on media convergence will represent 

a particularly attractive segment with significant overlap including psychology, 

sociology, media, IT technology, telecommunications and cybernetics. Concerning 

these notions, this bachelor thesis can still be understood as an initial contribution to the 

topic. 
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Příloha č. 4: Srovnání počtu fanoušků na Facebooku (graf) 

 

 
Zdroj: Archiv ČT 
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Příloha č. 5: Zázemí newsroomu Nových médií ČT pro vstupy do vysílání 

(fotografie) 

 

 
Zdroj: Archiv ČT 

 

 

Příloha č. 6: Evropské volby 2014 – předvolební servis ČT24.cz (text) 
 

Do jaké míry bylo volební zpravodajství na webu ČT24 úzce spojeno s vysíláním, 

ukazuje analýza jednotlivých webových výstupů („článků“) speciální rubriky Evropské 

volby102. Zahrnuje období od 23. ledna 2014, kdy se v souvislosti s evropskými volbami 

objevil ve speciální rubrice první článek, až po 24. 5. 2014 (čas 14:00) s uzavřením 

volebních místností a ukončením voleb. Ze srovnání mimo jiné vyplývá: 

a) Web ČT24 v předvolebním servisu důsledně odrážel agendu vysílání ČT24. 

Na stránkách se postupně umísťovaly nejen všechny hlavní vysílané pořady 

a tematické celky doplněné textovou informací, ale v celkovém úhrnu 

tvořily více než dvě třetiny publikované produkce.103 

b) Obsah vycházející přímo z vysílání ČT24 zahrnoval nejen mimořádné 

předvolební rozhovory a diskuzní pořady, ale i tematicky blízké příspěvky 

                                                 

 

 
102 Dostupné z  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/evropske-volby/ 
103 Viz následující tabulky s počty a procentuálním zastoupením. 
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z běžně vysílaných pořadů (zpravodajská relace Události) nebo publikování 

exkluzivních sociologických průzkumů pro ČT. 

c) S výrazným odstupem v četnosti web publikoval informace reflektující 

vnitropolitický rozměr evropských voleb (22,8 procenta) a zahraniční dění 

(8,1 procenta), přičemž primárním zdrojem v těchto případech nebylo 

televizní vysílání. 

d) Ve zpravodajském servisu po skončení voleb se tento nepoměr více 

vyrovnal. Televizní vysílání ČT24 k evropským volbám již nepředstavovalo 

na webu silně dominantní agendu ve srovnání s dobou před volbami. Tento 

fakt souvisí jednak se zpravodajským pokrytím výsledků a ohlasů voleb 

v ostatních zemích EU, ale i ukončením platnosti předvolebních pravidel 

ČT, která se vztahovala i na web. 

 

 

Příloha č. 7: Evropské volby 2014 – webové výstupy ČT24 v předvolebním období 

(tabulka) 

 

Tematické členění Počet v předvolebním období 23. 1. až 24. 5. 

Zprávy z domova 28 

Zprávy ze zahraničí 12 

Evropská superdebata 85 

 

 

Příloha č. 8 Evropské volby 2014 - souhrn článků webového speciálu (graf) 

 

 
 

 

22,8

8,1

69,1

Poměr článků v rámci webového speciálu k eurovolbám (v % za 

období 23. 1. až 24. 5. 2014) 

témata domácího dění zprávy ze zahraničí materiály vycházející z vysílání ČT24
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Příloha č. 9: Evropská superdebata 22.5. 2014 a paralelní diskuze na Twitteru 

(text) 
 

Sociální síť Twitter během přímého přenosu posloužila nejen jako prostor 

pro diskuzi diváků, ale zároveň k jejich komunikaci s pozvanými lídry 12 kandidátek 

do EP. Za tímto účelem byl přímo v sále pražského Kongresového centra, odkud se 

debata vysílala, zřízen speciální prostor. Každý z kandidátů měl k dispozici počítač a 

svého asistenta pro obsluhu účtu a komunikace na Twitteru. Celá debata byla 

dramaturgicky rozdělena do tří diskuzních částí, přičemž každé z nich se zúčastnili vždy 

čtyři kandidáti, ostatních osm pak mělo prostor pro twitterovou komunikaci mezi sebou 

i s diváky. Účastníci dále využili i prostor k okamžitému komentování a glosování 

výkonu svých konkurentů při debatě. 

Na webu ČT24 byla k tomuto účelu zřízena speciální adresa, která kromě 

přímého přenosu nabídla na jednom místě všech 12 twitterových profilů, které 

se v reálném čase aktualizovaly podle průběhu komunikace. 

Z hlediska konvergentních přístupu mezi vysíláním a online prostorem 

se dramaturgický koncept evropské superdebaty stal významným předělem. „Kanál 

ČT24 byl už předtím ohledně komunikace na Twitteru aktivní, právě 

v evropské superdebatě jsme ho ale použili v takto širokém konceptu poprvé,“ zmiňuje 

koordinátor ČT24 pro komunikaci na sociálních sítích Dalimil Novák104. Při přípravě 

pořadu byl brán v potaz fakt, že sociální síť Twitter umožňuje publikovat jednotlivé 

příspěvky v maximálním rozsahu 160 znaků. Podle Nováka tento limit pomohl udržet 

diskuzi s politiky v kratší, konkrétnější a lépe kontrolovatelné formě.105  Veškerá 

komunikace byla agregována pod klíčovým heslem106 #superdebata. 

Z hlediska užší aplikace technologicko-konvergentních principů 

se dramaturgové rozhodli vybrané příspěvky zakomponovat do vysílání v podobě horní 

formy lišty, tzv. crawlu. Vzhledem k pilotnímu projektu se tyto vzkazy dostávaly 

na obrazovku jednoduchým přepisováním do grafického rozhraní redakčního systému. 

„Dramaturg pořadu stál za produkční a zapisoval, kolikrát se objevily příspěvky 

konkrétních účastníků pořadu tak, aby všichni dostali stejný prostor a nikdo nebyl 

zvýhodněn,“ popsal správce sociálních sítí ČT a spoluautor projektu Marek Šoth.107 

 

 

                                                 

 

 
104 Osobní rozhovor s Dalimilem Novákem, 26. března 2015. 
105 Osobní rozhovor s Dalimilem Novákem, 26. března 2015. 
106 V prostředí sociální sítě Twitter tzv. hashtag. 
107 Osobní rozhovor s Markem Šothem, 31. 3. 2015. 
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Příloha č. 10 Evropská superdebata 22. 5. 2014 – dynamika sledujících na Twitteru 

lídrů či stran během debaty (tabulka) 

 

Politická strana / lídr Počet fanoušků 

(začátek debaty) 

Počet fanoušků 

(konec debaty) 

KDU-ČSL 1268 1289 

Strana zdravého rozumu 6 20 

TOP 09 6285 6300 

Kateřina Konečná 44 60 

ČSSD 2390 2402 

Pavel Telička 365 410 

Jan Zahradil 690 731 

Hnutí Úsvit 500 511 

Ondřej Liška 4133 4173 

Petr Mach 436 585 

Piráti 3362 3436 

Radek John 158 175 

Zdroj: Dalimil Novák, Nová média ČT 

 

Příloha č. 11: Přehled institucí s dlouhodobě uzavřeným partnerstvím o 

exkluzivních videopřenosech na webu ČT24 (text) 

 Centrum současného umění DOX 

 Knihovna Václava Havla 

 Univerzita Karlova v Praze 

 Vysoká škola umělecko-průmyslová 

 Akademie výtvarných umění 

 Divadlo Kampa 

 Festival Jeden svět 

 


