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1. Úvod
Ve své práci se zabývám online televizním vysíláním, což je velmi široký pojem,
který se v literatuře vyskytuje pod několika různými termíny, a to jako internetová televizeinternet television (Noam, Eli, Gerbarg, 2004) nebo internetové vysílání - internet
broadcasting (Sloane, Lawrence, 2001). Velmi často lze narazit také na hojně používaný
pojem online video, který je však pro tuto chvíli až příliš vágní. Protože v této práci beru
v potaz jakýkoliv audiovizuální obsah šířený po internetu, budu používat hlavně termín
online televize, popřípadě internetová televize. K této volbě se uchyluji proto, abych online
audiovizuální materiál trochu přiblížil k fenoménu „tradiční“ televize, se kterou má mnoho
společného.
V této práci se tedy zabývám různými typy video materiálu od archivů
„tradičních“ televizí dostupných na internetu, přes televizní obsah vytvořený přímo pro
online prostředí, až po amatérský obsah vyskytující se napříč celým internetem. To vše
zastřešuji pojmem online televize. Do kontrastu k tomuto fenoménu často stavím televizi,
kterou budu pro odlišení často popisovat slovem tradiční, či klasická. Jsem si vědom relativní
nestálosti terminologie, jejíž příčinu shledávám v rychlém technologickém pokroku.
Tato práce se skládá z teoretického úvodu, který nastiňuje fenomén televize a
internetu a jejich vývoj. Jeho druhá kapitola pak popisuje vývoje trendů online televize a
internetu v České republice na základě kvantitativních šetření. Na tu navazuje část věnovaná
českým online médiím nabízejícím audiovizuální obsah a dále pak zahraničním portálům
figurujících na českém mediálním trhu. Jsou mezi nimi například YouTube.com, Vimeo.com,
Netflix a z českých poté Stream.cz, Aktualne.cz, Onetv.cz, You.bo, Playtvak.cz a nakonec
také video portály tradičních českých televizí Ceskatelevize.cz, Tv.nova.cz, Iprima.cz,
Ocko.tv. A poslední kapitola teoretické části přibližuje pojmy jako masmédia, publikum a
jeho studium. Právě publikum, jehož aktivita po vzniku internetu vzrostla, je předmětem mé
empirické části, ve které se zabývám výzkumem toho, jak a jestli používají vybraní pražští
studenti FHS UK online televizi (tedy jsou-li konzumenty audiovizuálního obsahu na
internetu), a jakou hraje toto médium roli v jejich životech. Teoretickým podkladem
k tomuto průzkumu budou mediální a kulturální teorie zabývající se publikem.
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Motivací ke zpracování vybraného tématu je stále se zvyšující oblíbenost tohoto
novodobého fenoménu. Technický pokrok totiž došel tak daleko, že se používání internetu,
potažmo internetové televize, stalo běžnou součástí života, což dokazuje statistika
NetMonitoru (2015), která ukazuje, že je v České republice, k lednu 2015, přes 6 900 000
reálných uživatelů

1

a 3 500 000 reálných uživatelů internetu mobilního. Přímo

k audiovizuálnímu materiálu se pak váže trochu starší výzkum NetMonitoru z dubnu roku
2010, podle kterého bylo přehráno v tomto měsíci na webu Stream.cz (který je portálem
produkujícím vlastní audiovizuální materiál) přes 145 000 videí, na portálu TV Nova jich
bylo přes 32 000, na stránkách České televize něco přes 47 000 a na zpravodajském portálu
iDnes jich bylo přes 8000 (SPIR, 2010). A podle novějších dat NetMonitoru z roku 2015 je
počet uživatelů sledujících multimediální obsah na internetu téměř 3 800 000. Denně pak
navštěvuje streamovaný 2 obsah 750 tisíc uživatelů, kteří ho sledují v průměru 40 minut
denně. Z toho důvodu se domnívám, že se jedná o téma relevantní ke zpracování. Pokusím
se proto o přiblížení tohoto média, které funguje jako sociální a intelektuální prostředí, jež
je vytvořeno technologií (Postman, 2010).
Dominuje tedy stále přitažlivost televize, která podle Denise McQuaila (2009) spočívá
v tom, že lidem umožňuje sdílet stejné zkušenosti v jinak roztříštěné a individualizované
společnosti, nebo bylo tohle médium částečně či zcela nahrazeno online vysíláním?

1

Reálný uživatel: ten, kdo ve zkoumaném měsíci alespoň jednou navštívil nějakou ze sledovaných internetových stránek.

Streaming: je podle Wikipedie (2016d), technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a koncovým

2

uživatelem. V současné době se streamingu využívá především pro přenášení audiovizuálního materiálu po internetu (webcasting).
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2. Teoretická část
2.1. Televize a internet
2.1.1. Televizní vysílání v ČR
První pokusy o televizní vysílání spadají v českém, respektive československém
prostředí do doby meziválečné. Prvním průkopníkem televize byl ve třicátých letech
Jaroslav Šafránek (1890-1957), docent experimentální fyziky na Univerzitě Karlově. Po
válce v roce 1945 se čeští vědci vrátili k výzkumu a v roce 1948 v rámci Mezinárodní
výstavy rozhlasu MEVRO představili televizní zařízení (Ceskatelevize.cz, 2009).
Nová fáze vývoje přišla až v roce 1952 a vyústila ke spuštění televizního vysílání v
den 1. května 1953. V prvních měsících televize vysílala v průměru 3,8 hodin týdně
(Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: 271) a již v únoru 1954 bylo vysílání prohlášeno za
pravidelné a o necelý rok později, v lednu 1955 se za ně začal vybírat koncesionářský
poplatek, čímž se uplatnil organizační a institucionální model, běžný v poválečné Evropě.
V roce 1955 se rozšířil dosah vysílaného signálu (do té doby mohli televizi sledovat
jenom obyvatelé v blízké vzdálenosti petřínského vysílače v Praze) a připojilo se také
vysílání v Ostravě a v roce 1956 poté také v Bratislavě. (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011:
272). Velký televizní boom přichází v Československu v šedesátých letech, například jen
mezi léty 1961 a 1965 se zvýšil počet koncesionářů o více než jeden milion (Bednařík, Jirák,
Köpplová, 2011: 300).
Po rozdělení Československa vzniká samostatná Česká televize, od roku 1993 začíná
vysílat FTV Premiéra, později přejmenovaná na TV Prima. Rokem 1994 pak začíná také
vysílání soukromé televize TV Nova. Po Sametové revoluci tedy dochází ke
komercionalizaci vysílacích médií a zvyšování jejich počtu. S nástupem internetu a hlavně
z důvodu digitalizace televizního vysílání se v prvním desetiletí dvacátého prvního století
také rychle množí televizní stanice jako Barrandov TV - 2009, Nova Cinema - 2007, ČT24
- 2005 ad. (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: 380-381).
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2.1.2. Počátky internetu
Předchůdcem internetu byl Apranet3, americký vládní projekt ze šedesátých let, který
byl původně vytvořen k tomu, aby bylo možno předávat, sdílet a ukládat data takovým
způsobem, aby nevznikla jejich ztráta ani v případě útoku na jeden konkrétní počítač. Byl to
počátek digitalizovaného telekomunikačního spojení satelity. V 80. letech se pomalu
rozšiřuje také na univerzitní půdu, kam se z počátku nedostal kvůli chybějícím financím.
Postupně se proměnil na univerzálně používanou globální síť Internet. Za její počátek se
často udává rok 1983, kdy se začal používat jednotný protokol TCP/IP (Bednařík, Jirák,
Köpplová, 2011: 359). Například ještě roku 1987 bylo k internetu připojeno pouhých 30 000
počítačů, avšak jejich počet se velmi rychle zvyšoval (Bednář, 2011: 38).
První webovou stránku vytvořil v roce 1991 anglický vědec Tim Berners-Lee
(*1955), který také vymyslel kódovací jazyk HTML, první webový prohlížeč a hypertextový
odkaz. Internet se tak postupem času stával komunikační alternativou k tradičním způsobům
dosavadní komunikace. A média v internetovém prostředí postupně doplňovala (v některých
případech i nahradila) funkci médií tradičních. (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: 360)
Nástup internetu v českém prostředí začal amatérskou sítí FidoNET v roce 1989. V
roce 1992 bylo Československo propojeno s internetem a jeho provozovatelem se stal
CESNET. Od roku 1994 se internet začíná více komercializovat, což dokazuje také vznik
prvního českého katalogového vyhledávače Seznam.cz v roce 1996. Po roce 2000 se v České
republice internet významně rozšiřuje a média si začala uvědomovat jeho sílu. Vznikají tedy
internetové mutace tradičních tištěných médií jako iHned.cz, iDnes.cz, Lidovky.cz či Tn.cz
atd. Objevila se také první média, která by byla čistě internetová, jako Aktualne.cz
(Aktualne.cz, 2016).
Internet tak, jako jedno z elektronických médií, vytváří podle Marshalla McLuhana
globální vesnici, v níž lidé po celém světě sledují vývoj hlavních událostí a stávají se jejich
účastníky. (Giddens 1999: 372). Jeho vývoji přály čtyři trendy: zlepšování výkonnosti
počítačů spolu s jejich klesající cenou, digitalizace dat, jež je nezbytná pro integraci počítačů
s telekomunikační technikou, rozvoj satelitní komunikace a rozvoj optických vláken, která
umožňují různým sdělením putovat po jediném tenkém kabelu. A tento dramatický rozvoj z
posledních let se zatím nijak nezpomaluje (Giddens, 1999: 384).

3

ARPA je zkratkou pro „Advanced Research Project Agency“.
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2.1.3. Éra konvergence médií
Jak jsem již nastínil, v posledních desetiletích se výrazně proměňuje technologie, čímž
se mění i samotná forma médií. Významným termínem při studiu nových médií a multimédií
je mediální konvergence, jež z významu slova znamená jakési sbližování. Podle Henryho
Jenkinsona (2011) je jedná o tok obsahu srze několik mediálních platforem, kooperace mezi
několika mediálními odvětvími a migrační chování mediálních publik, která se při hledání
zábavy, kterou vyžadují, vydají téměř kamkoliv. Konvergence je pak termín, který zvládá
obsáhnout technologické, průmyslové, kulturní a sociální změny. Mediální konvergence je
jedním z prvků, který má vliv na fungování celé konvergentní kultury, jejíž podstatou je
proces změny, která právě probíhá.
Hlavním faktorem této mediální konvergence je pak cirkulace mediálních systémů,
které spolu soupeří naskrze různé mediální trhy a národní hranice. Hodně však také záleží
na příjemcově aktivní participaci (Jenkins, 2006: 3). Konvergence dále reprezentuje kulturní
posun toho, jak se příjemci médií (konzumenti) zapojují do vyhledávání nových informací a
vytváření spojitosti mezi jednotlivými rozptýlenými mediálními sděleními.

2.1.4. Výhody internetu podle Bertrama Konerta
Profesor Médií a IT Managementu Hamburské HSBA Bertram Konert popisuje v knize
Eliho Noama, Jo Groebela a Darcyho Gergarga Internet Television výhody internetu na
základě pěti hlavních faktorů:

• Aktuálnost - Jednou z hlavních výhod internetu oproti tradičnějším médiím je to, že
k němu máme přístup ihned. Jiné typy médií, jako například noviny, neustále čelí
geografickým limitům a časovému zpoždění. Internet je tedy potencionálně mnohem
rychlejší a čerstvější. Je tedy naprosto nezbytné, aby se webové stránky udržovaly aktuální
a poskytovaly tak uživatelům internetu důvody k tomu, aby je navštěvovali co nejčastěji.

• Prezentovaný obsah - Obsah je to, co webovým stránkám dominuje a ty, které
uživatelům poskytnou nějakou přidanou hodnotu, budou vnímány pozitivněji. Internetové
vysílání může tedy například obohatit své programy doplňkovými informacemi a novými
multimediálními službami pro různé cílové skupiny. Kromě toho internet nabízí skoro všem
uživatelům přístup k digitalizovaným archivům programů. V roce 2004 profesor Konert
ještě napsal, že zdroje a znalost v prezentování vysoce kvalitních audiovizuálních materiálů
10

jsou jednou z mála výhod tradiční televize nad jejími internetovými konkurenty. Což je
ovšem tvrzení, které nemusí postupem času platit.

• Interakce - Být online nabízí vysílatelům nové možnosti k zintenzivnění jejich vazeb
a komunikace k jejich publiku. Většina producentů vysílání k tomuto využívá interaktivních
služeb, které zahrnují email, chatové místnosti, návštěvní knihy a v neposlední řadě také
sociální sítě. Úspěch a kvalita těchto komunikačních cest ale velmi závisí na stupni interakce
mezi producentem vysílání a jeho příjemcem.

• Prezentace - Funkčnost technického uživatelského rozhraní by měla být přizpůsobena
uživatelským potřebám. Jasnost, konzistence, transparentnost a jednoduchý přístup jsou
hlavními požadavky k jasně zorganizovanému webu a uživatelově spokojenosti.

• Multimédia - Používání nových multimediálních technologií zvětšuje například
vysílatelovu schopnost prezentovat doplňující nebo nové služby. Digitální nahrávky a
přehrávání video a audio streamů (živě nebo ze záznamu) a integrace animované grafiky do
těchto multimédií, je často pro příjemce mnohem více atraktivní než dnešní běžný televizní
obsah. (Konert, 2004: 88-89).

2.1.5. Neumírající televize
I přes značné zvýšení popularity internetu a online médií se drží televize stále na
vrcholu svých sil. Podle UNESCO bylo v roce 1992 na světě přes 1 miliardu televizních
přijímačů a do roku 2000 byl každý rok jejich meziroční přírůst 5% (Castells, 2010: 367).
Nad úspěchem klasické televize debatuje také učená veřejnost. Nepřišla zatím
s jednoznačným vysvětlením tohoto neumírajícího úspěchu. Manuel Castells (2010) bere
jako hodnověrné velmi jednoduché vysvětlení, za které považuje pouhou lenost publika,
kterému televize přímo „servíruje svůj obsah“. Internet a online televize pak naopak vyžadují
divákovu aktivitu a volbu toho, jaký obsah bude přijímat. Na straně tradičních televizí však
dozajista existují obavy o převálcování vysíláním internetovým, což jde vidět na velké snaze
o zatraktivnění programu pro co nejširší množství diváků a oslovení také mladší generace.
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Například data amerického serveru Pew Research z roku 2014 ukazují, že by bylo
pro 35% Američanů velmi obtížné vzdát se televize, přičemž v roce 2006 bylo toto číslo o
téměř 10% vyšší. Internetu by se pak v roce 2014 těžce vzdávalo 53% (Caumont, 2014).
David Morley (1999) uvádí, sice ještě před rozmachem online videa, další výhodu,
kterou může televize mít, a která může být platná i s nástupem internetu. Nejedná se zde sice
o televizi jako technologii či objekt, ale o národní vysílání, které podle Morleyho vytváří
národní jednotu a posiluje národní „kulturu“ a zároveň „socializuje privátní sféru“, tedy
ukazuje životy obyvatelů daného státu, čímž vytváří jakousi národní komunikaci.

2.1.6. Internetová televize
Eli Noam tvrdí, že: „každé nové médium vzniká jako náhrada za jiné médium, které už
existuje, a postupně se vyvine do něčeho úplně nového“ (Noam, Groebel, Germbag, 2004:
xxii). A u internetové televize tomu asi není jinak. Vzniká jako doplněk televize tradiční,
ovšem na jak dlouho tomu tak bude? Za jak dlouho internetová televize zcela převálcuje tu
tradiční a stane se jejím nástupcem? A stane se tomu vůbec? V roce 1999 napsal A. Noll, že
se za posledních pár let se zvyšovalo používání internetu k poslechu rádií a stahování audia.
Staženým audio materiálem mohou být jak hudební nahrávky, tak třeba také záznamy
z meetingů. A v blízké budoucnosti dokonce očekával zvýšení popularity video streamingu,
neboli sledování videa ještě předtím, než se celé nahraje na internet (Noam, Groebel,
Germbag, 2004: 1).
Už v minulosti se stalo, že hudba a hudební videoklipy pomocí internetu zasáhly
miliony uživatelů po celém světě, tak jak to Noll v roce 1999 predikoval. V dnešní době již
je dokonce stahování či přehrávání hudby na internetu naprosto běžné. Ne jinak je tomu už
také i s videem. Internetová televize započala svou existenci jako úschovna již existujících
programů, čímž umožnila sledování televizních programů v čas nezávazný na vysílacím
programu. Trendem posledních let je však vytvářet obsah, který se už ani nedostává na
televizní obrazovky, ale bývá rovnou zveřejněn na internetu. Umožnily to také moderní
telekomunikační technologie, která dovolují čím dál tím lepší kvalitu internetového vysílání
za nižší cenu. Dalším motorem technologického pokroku je v tomto případě také strana
poptávky, která je velmi vysoká. Lidé si totiž rychle zvykají na stále se zlepšující úroveň
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technologie, a kladou tak na ni čím dál tím vyšší nároky. Opomeňme však technické
parametry, které musí internetové připojení a přijímací zařízení splňovat k tomu, aby mohla
být zajištěna spolehlivost a plynulost internetového vysílání, i přesto, že jejich důležitost je
neodmyslitelná. Technologický pokrok v tomto odvětví postupuje velmi rychlým tempem.
Od roku 2004, kdy vyšla výše citovaná kniha Internet Television od autorské trojice Noam,
Groebel a Germbag nastal velký posun. Kromě parametru lokálního je zapotřebí mít na
paměti tedy také parametr časový.

2.1.7. Online video
Pro každého, kdo disponuje aktivním emailovým účtem, se stalo internetové video
fenoménem, kterému prostě nelze uniknout. A dokonce lidé, kteří nemají pravidelný přístup
na internet, jsou online videu vystavováni, a to skrze zprávy v novinách, magazínech či
vysílání v televizi, kde se úspěšná internetová videa také často objevují. Internetové video
se tedy stalo důležitým článkem vizuální kultury (Kackman, 2011: 30). Existuje velké
množství typů online videí, které se od sebe mohou lišit jak formou, významem, tak
samotným obsahem. Jedním z takových populárních typů jsou například klipy vytvářené
z již existujících mediálních textů. Jedná se třeba o remixy, různě upravené upoutávky
k filmům a také parodie filmů a televizních programů. Zároveň však vznikají originální
materiály. Často se populárním (virálním)4 videem stane to, u kterého se úplně změnil jeho
původní význam. Jeho tvůrci při zveřejňování často ani neočekávali takový úspěch. Jsou to
například oblíbená videa roztomilých zvířátek, dětí či zábavných nehod a další. Tato videa
se pak velmi jednoduše šíří pomocí url linků skrze sociální sítě, blogy, ale také se těmto
videím „dělá reklama“ ústní formou (Kackman, 2011: 31).
Pokud se podíváme na některý z portálů nabízejících online video, dostaneme se
k záplavě audiovizuálního materiálu, který se od sebe velmi liší. Podstatnou částí jsou videa,
která byla dříve vysílána v televizi a jsou jenom nahrána na internet. K těmto televizním
obsahům se však často vyvářejí bonusové materiály, jež se zveřejňují už jen na internetu.
Příkladem tohoto je třeba The Tonight Show s Jimmy Fallonem. Na jeho YouTube kanálu se
kromě (v televizi) odvysílaných rozhovorů vyskytují také bonusy v podobě například

Virální video je online video, které se stane populárním prostřednictvím sdílení na internetu. Virální se nazývá proto, že
si jej lidé přeposílají mezi sebou, a šíří se tak jako virus.
4
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zákulisních scének. Dalším populárním žánrem jsou také vlogy, tedy jakési video deníky,
v čele s nejvyšším počtem odběratelů (přes 44 000 000 5 ) je YouTube kanál uživatele
PewDiePie, který se proslavil hraním a komentováním videoher. V internetovém prostředí
se ale vyskytují také společnosti, které vytváří mediální obsah přímo pro internet. Jedním
z takových je kupříkladu mediální firma BuzzFeed založena roku 2006, produkující široké
spektrum online obsahu.
Online videem je tedy obrovské množství nejrůznějšího audiovizuálního obsahu od
amatérských videí nahraným uživateli, jež se sami stávají jeho producenty, až po velké
společnosti, které produkcí online materiálu vydělávají.

2.1.8. Přístup k televiznímu vysílání
Online video se k nám může dostávat z mnoha různých částí domácnosti. John Carey
uvádí na základě etnografické studie z roku 1995, které se zúčastnilo 12 domácností, že jsou
počítače v domech umístěny v různých pokojích, jako jsou například ložnice či obýváky
(Noam, Groebel, Germbag, 2004: 194). V některých domácnostech však vzniká nový typ
pokoje: „místnost s počítačem“. Pro návštěvníka se může zdát tato „počítačová
místnost“ pokojem pro hosty nebo pracovnou, ale obyvatelé domu ji nazývají „počítačová
místnost6“ záměrně a spojení s počítačem tento pokoj přímo definuje a ovlivňuje způsob
jeho používání (Noam, Groebel, Germbag, 2004: 195).
Od roku 1995 však uplynulo spoustu času a z důvodu technologického vývoje se
„počítačové centrum domácnosti“ rozdělilo a nebývá žádnou výjimkou, že má každý
obyvatel domu své vlastní zařízení s přístupem na internet. Své oblíbené pořady už
nemusíme sledovat pouze na jedné domácí televizi a nemusíme je sledovat dokonce ani na
obrazovkách našich počítačů. Teď je můžeme sledovat skoro všude na svých mobilních
zařízeních, jakými jsou mobilní telefony či tablety. Takže můžeme televizi sledovat na třech
obrazovkách, té první, televizní, počítačové a té našeho mobilního zařízení. K televiznímu
vysílání nebo jakémukoliv audovizuálnímu obsahu máme tedy mnohem lepší přístup, lze si
toho dobře všimnout v běžném životě. V dnešní době má u sebe skoro každý nějaké mobilní
zařízení. A lidé je používají všude: v autech, v letadle, ve škole, v kině, v posilovně, v práci,
když jdou po ulici či leží v posteli. Mobilní zařízení se stala opravdovou osobní mediální
5
6

ke květnu 2016
V originále Computer Room
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technologií a nedílnou součástí našich životů. Telefony, smartphony (chytré telefony),
digitální přehrávače a dokonce i přenosné herní zařízení jsou také stále častěji využívány ke
sledování televizního vysílání (Hendricks, 2010: 173).

2.1.9. Mobilní zařízení jako platforma k příjmu online obsahu
Důvodem tak častého používání mobilních zařízení je fakt, že mobilní telefony už
dávno nejsou uzpůsobené jenom na volání či posílání textových zpráv, ale lidé je využívají
k mnoha dalším funkcím jako focení, natáčení videa, poslouchání hudby, posílání emailů,
surfování po internetu, používání sociálních sítí či právě ke sledování videa. Od telefonů se
trochu vydělily smartphony, které poskytují uživatelům ještě více služeb, jimž dominuje
hlavně snazší přístup na internet. Smartphony jsou více než telefony spíše takovým
počítačem do ruky a jejich popularita stále vzrůstá (viz. 2.2.2.). Často se pak charakterizují
také využíváním aplikací, které jsou navrženy k různým účelům, jako například sledování
počasí, hraní her, čtení novin, úpravě fotografií a k nespočtu dalších (Hendricks, 2010: 173174).

2.1.10. Online video jako reklamní prostředek
Na online video a televizi je však nutno pohlížet také kritickým okem marketingu. Jak
blíže rozeberu později, tak televize, stejně jako internetová televize a internet sám, fungují
na principech trhu. Uživatelé sice za většinu obsahu na internetu neplatí, avšak stejně jako
je tomu u televizního vysílání, sledují reklamu, za kterou platí inzerenti. Nejrychleji rostoucí
reklamní kategorii představuje právě online video, a to hlavně díky boomu mobilního videa
a zvyšování počtu zařízení, která lze připojit k internetu, jako jsou chytré televize a herní
konzole. Chytré telefony mají větší a kvalitnější displeje, přenosové technologie a zlepšuje
se rychlost připojení, čímž umožňují spotřebitelům sledovat kvalitní videoobsah téměř
kdekoliv a kdykoliv.
Jak ukazuje Ooyala Global Video Index, mobilní zařízení měla ve 4. čtvrtletí roku 2014
na svědomí 34 % všech přehrání online videí, což představuje nárůst ve srovnání se 17 % v
předchozím roce (Marketingovenoviny.cz, 2016). Přední americký odborník na nová média
a technologie Tim Hanlon pak dokonce tvrdí, že by mohlo video sledované přes internet
lehce nutit poskytovatele televizního vysílání k tomu, aby mnohem rychleji zdokonalovali
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svou reklamu a marketingovou strategii (Spangler, 2011).

2.2.

Trendy a vývoj používání internetu v České republice

2.2.1. Obecné trendy v používání internetu
Důkazem stále se zvyšující popularity fenoménu internetu a internetové televize jsou
výzkumy NetMonitoru, který patří do Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a zabývá se
sociodemografickým profilováním návštěvníků internetu. Český statistický úřad (2015)
tento trend svými čísly jenom potvrzuje a nejnovější údaje hovoří o tom, že mělo v roce
2015 na internet přístup 73% domácností. Pro srovnání udávám čísla z předchozích let.
V roce 2013 mělo podle ČSÚ přístup k internetu 67% domácností, v roce 2010 pak 56%
domácností a v roce 2005, o pouhých deset let dříve, mělo přístup k internetu 19% českých
domácností.

Zdroj: ČSÚ. Český statistický úřad [online]. [cit. 23. 5. 2016]. Dostupný na: https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_pm
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Kromě počtu „online domácností“ jsou hlavními poznatky v oblasti online trendů
podle výzkumu NetMonitoru z listopadu 2015 tyto:

• V České republice je již sedm milionů reálných uživatelů internetu.
• Stoupá frekvence přístupu na internet. Každý den se na něj připojí 70 % uživatelů, což je
téměř 5 000 000.

• 27 % uživatelů internetu na něm každý týden více než 16 hodin času.
• Mírně se také zvýšil počet zařízení, ze kterých se lidé k internetu připojují. Počet uživatelů
připojujících se z telefonu dosahoval v listopadu 2015 téměř 2,9 milionu uživatelů, podíl z
tabletů se blížil k 1,3 milionu. Ostatní zařízení zůstávají minoritní, ze Smart TV se na internet
připojují 3 % uživatelů, z čtečky nebo herní konzole 1 %.

• V domácnostech se rozšiřuje sdílení tabletů a roste tím pádem podíl uživatelů, jejichž
tablety používají i další členové domácnosti. Nejčastěji se o jeden tablet dělí v domácnosti
2 lidé. (SPIR, 2015c).

2.2.2. Mobilní zařízení jako brána k internetu
Podle výsledků NetMonitoru ze září 2015 používá již kolem 3 milionů uživatelů
mobilní telefon k návštěvám webových stránek zapojených do výzkumu. Počet zobrazení
stránek provedených z mobilů přitom dosáhl téměř 1,2 miliardy. V září 2015 se také výrazně
zvýšil počet reálných uživatelů, kteří z mobilních telefonů shlédli multimediální obsah. Bylo
jich více než 740 tisíc. Denně pak sleduje multimediální obsah z mobilních telefonů
průměrně 58 tisíc uživatelů a to po dobu téměř 12 minut. Tablet k návštěvě stránek
zapojených do výzkumu použilo již téměř 1,2 milionu uživatelů, což bylo o 15 % více než
v srpnu téhož roku. Denní návštěvnost z tabletů se přitom pohybovala kolem půl milionu
reálných uživatelů a počet uživatelů navštěvujících webové stránky ve všední dny a
o víkendech je ve srovnání s jinými zařízeními téměř stejný. Úspěch mobilních zařízení je
značný, avšak ani počty návštěvníků webových stránek z počítačů nijak neklesly. Jediným
rozdílem od mobilních telefonů je návštěvnost, která je u multimediálního obsahu
přijímaného přes počítač více frekventovaná ve všední dny než o víkendu (SPIR, 2015a).
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2.2.3. Sledování online videa v praxi
Podle výzkumu MediaResearch (SPIR, 2015b) sleduje internetová videa stále nejvíce
lidí na počítačích a noteboocích, roste ale také popularita jejich sledování na chytrých
telefonech (smartphonech) nebo tabletech. Chytré telefony jednoznačně vedou
u nejmladších uživatelů, tablety pak používají hojně i další členové rodiny. Tyto výsledky
vycházejí z výzkumu Video na internetu 2015, jež pravidelně realizuje společnost
MediaResearch, kterého se zúčastnila tisícovka respondentů z Českého národního panelu,
kteří reprezentují internetovou populaci v ČR starší 15 let. Z tohoto výzkumu vyšlo několik
zajímavých závěrů, potvrzující stoupající oblíbenost online videa:

• Na video na smartphonu se v současnosti dívá alespoň jednou denně 14 % lidí, na tabletu
pak 10 %. Tento údaj ukazuje na zvyšující se mobilitu připojení a fakt, že již potencionální
divák nemusí sedět doma u počítače, ale může internet, a s ním spojené sledování videa,
provozovat na různých místech pokrytých internetovým připojením.

• Nejvíce smartphony jako médium pro přehrávání internetového videa využívají
respondenti ve věku 15-24 let (alespoň jednou denně 32 %). Naopak nejstarší generace (55+)
je k tomuto účelu denně využívá minimálně. Starší generace o smartphony ani nejeví moc
velký zájem a více než dvě třetiny internetových uživatelů ve věkové kategorii 55+
smartphone vůbec nepoužívají.

• Tablet pak plní naopak funkci spíše rodinného zařízení (viz. 2.2.1.). Pro videa z internetu
je sice využíván o něco méně než smartphone, ale mezi věkovými skupinami už v jeho
používání nejsou tak markantní rozdíly.

• Nejpopulárnější je sledování internetového videa v kategorii mezi nejmladšími (15-24 let),
z nichž alespoň jednou týdně takto tablet používá více než čtvrtina. Jak již ale bylo řečeno,
„zahanbit“ se zde nedají ani starší generace, videa z internetu na tabletech sleduje například
pětina lidí ve věku 45-54 let, což znovu jen potvrzuje popularitu sledování online vysílání a
dalšího audiovizuálního materiálu (SPIR, 2015b).
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2.3. Významné portály nabízející audiovizuální obsah dostupný
pro české publikum

YouTube7
Youtube.com je snad všemi uživateli internetu známý portál, který funguje jako sdílený
prostor pro ukládání a následnému zhlížení videí. První video bylo publikováno před více
než 10 lety, v roce 2005 (Tuháčková, 2015). Původně měl tento web sloužit ke sdílení
domácích videí, jeho obsah se však následně velmi rozrostl o hudební klipy, filmy, recenze
či video blogy (vlogy

8

). Nyní je YouTube v celosvětovém srovnání druhou

nejnavštěvovanější stránkou na internetu, hned po Googlu, svém majiteli, který YouTube
koupil v roce 2006 za 1,65 miliarny dolarů (Cashmore, 2006). Popularitu tohoto serveru
dokazuje také fakt, že ve věkových skupinách 18-34 a 18-49 let oslovuje YouTube více
diváků než kterákoliv kabelová síť v USA. Počet uživatelů, kteří sledují videa na tomto
portálu, od roku 2014 meziročně vzrostl o 40%. YouTube lze zobrazit v 76 jazycích, čímž
pokrývá 95% uživatelů internetu. Velmi oblíbená je v posledních letech také jejich mobilní
verze, u které meziročně narůstá doba jejího používání až o 100% (Youtube: Statistiky, 2016).

Stream9
Dominantní český webový portál Stream.cz byl založen v roce 2006 jako platforma pro
sdílení uživatelských videí, videoklipů a profesionálně vytvořeného audiovizuálního obsahu.
V roce 2007 zakoupil padesáti procentní podíl český katalogový vyhledávač Seznam.cz, což
dostalo Stream na jeho úvodní stránku. V roce 2011 koupil Seznam i zbytek tohoto webu.
Od roku 2013 Stream upustil od „amatérských“ uživatelských videí a zaměřuje se pouze na
profesionální obsah. Programový obsah Stream.cz zahrnuje kolem třiceti pořadů, zpravidla
uváděných každý týden. Tento portál však nedávno nakoupil také licence k zahraničním
seriálům jako například Červený trpaslík, Jak nežít svůj život, Naprosto dokonalé či Malá
velká Británie. Obsah také obohatily filmy z festivalu Jeden svět (Štěrba, 2016). Stream.cz
je podle NetMonitoru osmou nejnavštěvovanější stránkou v České republice a mezi portály

YouTube – dostupné na adrese https://www.youtube.com/
Vlog- neboli video blog je populární forma videa, která obsahuje blog zpracovaný audiovizuální formou a
je dostupný online. Od roku 2005 je jejich popularita stále vysoká a právě YouTube je dominujícím portálem,
na kterém je možno tyto Vlogy zhlédnout.
9
Stream – dostupné na adrese https://www.stream.cz/
7
8
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se streamingem dokonce v pořadí druhou, hned za zpravodajským serverem Novinky.cz.
Například v den 29. 3. 2016 je počet reálných uživatelů tohoto serveru téměř 280 000
(NetMonitor, 2016). Pro české publikum se tedy jedná o poměrně významný portál s video
obsahem. Stejně tak jako videoportál YouTube.com má i Stream.cz svou mobilní aplikaci.

Vimeo10
Vimeo.com je webový projekt, zabývající se, stejně jako ostatní servery, videem. Portál
byl založen v roce 2004 zakladateli Jackobem Lodwickem a Zachem Kleinem. Vimeo je na
rozdíl od YouTube zaměřeno na uměleckou komunitu a ne na masovou společnost. Obsahem
Vimea jsou tedy hlavně videa umělecká, což je důvodem omezené kapacity nahrávání videa
pro neplacené uživatele. Dalším důkazem, že se Vimeo.com zaměřuje na kvalitu, je fakt, že
se od roku 2007 uploadují videa v HD rozlišení (Wikipedie, 2016a).

Česká televize11
I jediná česká veřejnoprávní televize Česká televize provozuje rozsáhlé webové stránky,
které využívá jak k vlastní prezentaci televize, tak k informování o svém vysílaném
programu. Stránky Ceskatelevize.cz obsahují od 1. ledna 2000 také archiv pořadů
(Wikipedie, 2016b), dále online streamovací archiv pořadů (iVysílání) a v neposlední řadě
také zpravodajský web ct24.cz, který je navázaný na zpravodajský kanál ČT24 fungující od
roku 2005.

TV Nova12
Televize Voyo je online televizí Novy a nabízí placený archív všech původních
seriálů a pořadů. Nechybí v něm také kompletní rejstřík českých a zahraničních filmů. Od
srpna 2013 nabízí také množství nových amerických seriálů. Předplatitelé na Voyo.cz tak
mají možnost zhlédnout seriály původní tvorby, ještě před jejich televizní premiérou.
V roce 2014 spustila Nova další videoportál, v jehož nabídce je archiv původních
pořadů a seriálů po dobu sedmi dní zdarma, a poté je přemisťuje na placený portál Voyo. V
průběhu roku 2015 nabídla na portálu Nova Plus také pořady z produkce slovenské Markízy,

Vimeo – dostupné na adrese https://vimeo.com/
Česká televize – archiv i live stream dostupný na adrese http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
12
TV Nova – neplacená verze dostupná na adrese http://novaplus.nova.cz/ placená mutace VOYO na adrese
http://voyo.nova.cz/
10
11
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mezi nimi například také slovenskou verzi úspěšné reality show Farma (Wikipedie, 2016c).

FTV Prima13
Také televizní stanice Prima Family nabízí své pořady a seriály na videoportálu
Prima PLAY, který ovšem na rozdíl od videoportálu Novy není placený. Kromě vlastní
produkce televize zde nechybí ani zahraniční pořady a seriály, které jsou ke zhlédnutí
v nabídce, pokud k nim má stanice práva na internetové vysílání. Dříve své pořady a seriály
Prima Family nabízela na Stream.cz. (Wikipedie, 2016e). V roce 2015 přišla FTV Prima
s portálem You.Bo 14 , skrze který mohou uživatelé nahrávat svá amatérská videa jak
prostřednictvím webu, tak prostřednictvím mobilní aplikace. Prima však ještě dále
nekomentovala její záměr s tímto videoportálem (Aust, 2015).

Aktuálně.TV15
Aktuálně TV je video portál, jež vznikl jako počin serveru Aktualne.cz, který byl
založen jako první, čistě internetový titul v roce 2005 (Aktualne.cz, 2016). Jejich video
sekce vysílá pořady jako Kafe s Jolanou 16 , Petr Čtvrtníček TV, Auto report, či velmi
populární DVTV17, která každodenně produkuje několik rozhovorů s politiky a zajímavými
osobnostmi. Podle generálního ředitele Romana Latuskeho je právě DVTV vlajkovou lodí
vydavatelství Economia a.s., která Aktualne.cz vlastní. Což dokazuje například údaj
z května 2015, kdy měly stránky DVTV podle Google Analytics 3 400 000 zobrazení
(Mošpanová, 2015).

FTV Prima – dostupné na adrese http://play.iprima.cz/
YouBo – dostupní na adrese http://youbo.iprima.cz/
15
Aktuálně.TV- dostupné na adrese http://video.aktualne.cz/
16
Jolana Voldánová - bývalá dlouholetá moderátorka hlavní zpravodajské relace České televize
17
DVTV- počin moderátorské dvojice Martina Veselovského a Daniely Drtinové, bývalých moderátorů
Událostí, komentářů České televize.
13
14
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Óčko18
Také hudební televize Óčko, která vysílá od roku 2002 (původně pod názvem Stanice
O), disponuje svým obsáhlým video archivem a zároveň na svých webových stránkách
ocko.tv streamuje živě všechny své tři kanály.

Netflix19
Americká firma Netflix trochu vystupuje ze schématu vybraných online televizí,
původně totiž Netflix pouze poskytoval filmy na DVD nosičích. Od roku 2007 ale začal také
streamovat přes internet. Z produkce Netflixu, který funguje na předplatitelské bázi, pochází
například úspěšné seriály jako House of Cards či Orange is the New Black. Od ledna 2016
je Netflix dostupný také v České republice, a proto jsem jej zařadil do výběru online televizí.

Playtvák20
V červnu roku 2015 odstartoval nový projekt nakladatelství Mafra
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s názvem

Playtvak.cz. Nový videoportál má prostřednictvím řady formátů cílit na mladší populaci.
Playtvak bude využívat i zázemí studia hudební televize Óčko, která také patří do mediálního
koncernu Mafry. Spuštění tohoto videoportálu bylo pro Mafru jednou z hlavních událostí
roku 2015 a souvisí s její snahou rozvíjet audiovizuální obsah (MediaGuru, 2015).
Playtvak.cz má k 10. 4. 2016 téměř 40 pořadů vlastní produkce.

ONETV.cz22
Nový počin provozovatelů online bulvárního serveru Extra.cz OneTv.cz je nový projekt
pod vedením herečky Nikol Štíbrové cílící na věkovou skupinu 18-40 let (Štěrba, 2015).
OneTV vytváří vlastní videoobsah a jejich cílem je dosáhnout několika milionového
měsíčního přehrání. Podle ředitele Kačeny to vypadá po prvních dnech jako realistické
očekávání (MediaGuru, 2015).

Óčko – dostupné na adrese http://ocko.tv/ocko-tv-zive/
Netflix – dostupné na adrese https://www.netflix.com/cz/
20
Playtvák – dostupné na adrese http://www.playtvak.cz/
21
MAFRA dále vlastní deníky MF Dnes, Lidové noviny, Metro, Óčko a online portály iDnes.cz a Lidovky.cz.
22
ONETV.cz – dostupné na adrese http://www.onetv.cz/
18
19
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2.4. Výzkum Publika
2.4.1. Internet jako masové médium
Masová média 23 se stala skrze sociální, ekonomické a kulturní proměny moderní
společnosti významnou součástí veřejného i soukromého života. A právě internet patří mezi
jedno z elektronických masových médií, což znamená, že je určený a dostupný neuzavřené
množině uživatelů, tedy „široké veřejnosti“, respektive „mase“. Internet však musíme
zároveň chápat jako technologické prostředí, které nám nabízí možnost jak soukromé,
interpersonální komunikace (e-mail, skype, atd.) a zároveň také možnost komunikace
masové, kterou nabízejí různé zpravodajské servery, sociální sítě, blogy, YouTube, atd.
(Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: 16). Právě svým charakterem a možností šířit se mezi
velké množství lidí je význačné také právě online vysílání, které má možná potenciál
zasáhnout ještě větší publikum, než tradiční televize.

Důvodem toho je propojená

komunita 24 , která si, například v případě tzv. virálních videí, sděluje, co „stojí za to
zhlédnout“. Velkou roli zde hraje také faktor časový, který divákovi dopřeje komfort výběru
času, ve kterém se bude sledování věnovat. A v neposlední řadě masovost podtrhuje ještě
faktor internacionalizace přenosu a příjmu (McQuail, 1999: 324), který napomáhá šíření
online obsahu po celé planetě, a to téměř okamžitě. Publika tím pádem nejsou omezena
jedním místem ani jedněmi národními, jazykovými a kulturními hranicemi.

2.4.2. Publikum
Je jasné, že klíčovou roli ve fenoménu online vysílání (stejně jako u jakéhokoliv média),
hraje publikum, zde tedy divák či příjemce mediovaného sdělení. Pro publikum se
v mediálních a kulturálních studiích užívá několika termínů jako například komunikant,
percipient, recipient, auditorium, veřejnost média, atd. (Urban, Dubský, Murdza, 2011: 85).
Irena Reifová (2004) pak definuje publikum jako soubor jedinců, kteří soustavně nebo
příležitostně užívají média a liší se stupněm aktivity jako formy odstupu od médií.

Masová média nebo také masmédia je pojem pocházející z anglického mass media. Českými ekvivalenty
jsou hromadné sdělovací prostředky, prostředky masové komunikace a prostředky masové informace (Urban,
Dubský, Murdza, 2011).
24
Komunita je pospolitost daná zvláštním typem vnitřních vazeb a jejím zařazením do širšího sociálního
prostředí (Linhart, Petrusek, Vodáková, Maříková, 1996).
23
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V minulosti však bylo publikum chápáno jako opravdové publikum, tedy jako skupina
lidí sledující například hru či sportovní klání. Publikum tehdy spojovalo místo, čas a
sledovaný program. Velká změna však nastala s vynálezem knihtisku. Veřejnost, která za
vyprodukované knihy platí, se stává masou, jež povětšinou přestává komunikovat
s producentem. Moderní komunikační prostředky tuto zpětnou vazbu znovu částečně
navracejí zpátky (Huk, 2007: 81).
Jak jsem již dříve uvedl, publikum jako takové je dozajista centrálním důvodem
existence jakéhokoliv média a skládá se z individuí patřících do takzvané cílové skupiny
daného média. Individua, tedy jednotliví příjemci, se v této heterogenní skupině ztrácejí.
Podle Denise McQuaila (1999) publikum postrádá sebeuvědomění a vědomí společné
identity. Není tak schopno nějakého organizovaného společného jednání. Je však otázkou
zdali nástup internetu a sociálních sítí nemůže změnit právě McQuailem zmiňovanou
neschopnost organizace a společného jednání. Vojtěch Bednář (2011), mluví například o
probíhající změně celého mediálního světa, která podle něj ještě není úplně dokončená.
Nejnápadnějšími projevy této proměny a zvyšující se vzájemné spolupráce, komunikace
příjemce a vysílatele mediovaného sdělení a zpětné vazby je například používání sociálních
sítí, diskuzních fór, chatů, atd.
Nové technologie tedy přinášejí větší možnost volby podle individuálních potřeb, větší
diferenciaci publika podle zdrojů, obsahu a formy, interaktivnější chování publika a již
zmíněnou internacionalizaci příjmu. Tím vším se stává publikum komplikovanější a
neuchopitelnější (Huk, 2007: 81).

2.4.3. Dva základní koncepty při studiu publika
Výzkum chování publika je ve studiu médií jedním z nejstarších diskurzů. Objevuje se
již v první polovině dvacátého století ve studiích Paula Felixe Lazarsfelda25. Při velkém
zjednodušení můžeme oddělit ve zkoumání publika dva přístupy. Tím prvním je názor, že je
publikum pouze obětí mediální manipulace. Ten druhý naopak pracuje se schopností publika
této manipulaci odolávat a interpretovat mediální obsahy svobodně (Reifová, 2005: 197).
Tedy, první skupina pouze pasivně přijímá a druhá si mezi jednotlivými médii intencionálně

Paul Felix Lazarsfeld (1901-1976) byl přední americký sociolog, který se zabýval hlavně masovými médii
a výzkumem veřejného mínění.
25

24

vybírá. Tato druhá pozice bývá také označována jako kritický odstup či schopnost odolávat
tlaku a manipulaci (Reifová, 2005: 198).
Kdo je však vůbec aktivním divákem? Samotný význam slova „aktivita“ ve vztahu
k příjmu mediálních obsahů totiž podle Denise McQuauila (1999) nebyl nikdy zcela jasný.
Frank A. Biocca (1988) například uvádí pět pojetí aktivity publika:
• Selektivita – Publikum si vybírá a volí, jaké obsahy bude přijímat. Opačným
příkladem je pak například neselektivní „nadužívání“ televize, tedy sledování téměř
čehokoliv.
• Utilitarismus – Mediální spotřeba představuje uspokojení nějaké více či méně
vědomé potřeby. Aktivní používání zde pak označuje vědomou rozumovou volbu vedenou
zkušeností.
• Intencionalita – Z tohoto pohledu je aktivním publikem to, které aktivně kognitivně
zpracovává přicházející obsahy, a na tomto základě činí vědomé volby.
• Odolnost vůči vlivu – Schopnost odolat nechtěnému ovlivnění, dokud se příjemce
sdělení nerozhodne jinak.
• Vtažení – Čím více je člen publika pohlcen (dějem, informacemi, …), neboli čím je
větší vtažení (pohlcení), tím se zvyšuje potřeba pokračovat v tomto chování (sledování,
četba,…). Opakem tohoto je odstup.

Aktivitu ve smyslu pozornosti pak lze navíc podle Thomase R. Lindlofa a Paula Taylora
dále dělit na tři vrstvy. První nazývají relativním zaostřením pozornosti, při kterém divák
víceméně koncentrovaně přijímá mediální obsah. Druhou monitoringem, při kterém je
sledování pouze sekundární aktivitou, kdy má divák přehled pouze o hrubém rámci toho, co
se na obrazovce děje. A třetí je příposlech, při kterém divák upíná pozornost k jiným
aktivitám (Reifová, 2005: 198).
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2.4.4. Publikum jako trh
I když se mohou média zdát jako fungující „tak nějak samy od sebe“, není tomu tak. Jak
jsem již naznačil dříve (kap. 2. 1. 10), publikum má podstatnou tržní funkci. Denis McQuail
popisuje vztah mezi podavatelem a příjemcem dokonce více jako akt zakoupení či spotřeby
než jako akt sociální nebo normativní. Publikum jako trh definuje McQuail jako množinu
skutečných či potenciálních spotřebitelů mediálních služeb a produktů se známým
socioekonomickým profilem (McQuail, 1999: 320).
Pojetí tohoto fenoménu vychází z názoru, že mají publika původ buďto v lidech a
společnosti, nebo v médiích a jejich obsazích. Jinak řečeno, mediální publikum se zformuje
buď proto, že je po něm poptávka ve společnosti, anebo proto, že si ho vytvoří samo médium,
tedy televizní kanál, rozhlasová stanice, list, internetový portál, atd. Pokud je zdrojem
publika sama mediální sféra, tak pak mohou být publika vytvářena potřebou určitého obsahu,
typu pořadu, charakteru článku nebo skupinou „příslušející“ k určitému titulu, kanálu, atd.
(Huk, 2013: 127-128). Jedná se o soubor fanoušků, tedy lidí projevujících zájem o typ
pořadu, žánr a někdy i autora. Tomuto typu publika říká McQuail (1999) také kultura vkusu
neboli taste culture. Toto publikum postrádá sociální či jiné vymezení v čase, a většinou se
velmi rychle proměňuje a je značně nestabilní. Zaniká pak s koncem vysílání seriálu, typu
pořadu, atd. Pokud se tyto skupiny formují do fanklubu a podobných uskupení, spojují je
často nějaké nápadné vnější prvky (oblékání, vyjadřování, atd.). Média vznik takových
skupin pochopitelně podporují, protože si tím zajištují reklamu a rozšiřují fanouškovskou
základnu. Zároveň se však média neustále snaží vytvářet a udržovat nová publika pro
jednotlivé typy obsahu, přičemž mohou anticipovat to, co by mohlo být jinak spontánní
poptávkou (McQuail, 1999: 320-322).
Je-li však naopak zdrojem publika společnost, může mediální produkce reagovat na
potřeby určité sociální, politické nebo jiné skupiny (se společným zájmem), anebo na
individuální obsahové preference skupin publika - jde pak o soubor lidí založený na
uspokojení, jsou to lidé, kteří preferují například určité zaměření pořadu, názorový proud, a
v pořadu pak nacházejí oporu pro své názory.
Publikum daného média (TV stanice, novin,…) je k němu loajální, může se s tímto
médiem identifikovat a po dobu existence tohoto média vytváří poměrně stabilní strukturu.
Toto publikum je také velmi dobře využitelné komerčně, protože staví na vědomí
sounáležitosti k televizi, časopisu, atd., a je vědomě a cíleně posilováno, čímž je zajištěna
víceméně trvalá skupina diváků (Huk, 2013: 127-128). Mediální publikum se však neustále
26

přetváří a proměňuje, a proto není možné publikum s původem v lidech a v médiích úplně
striktně rozdělovat (McQuail, 1999: 321).

2.4.5. Televizní diváci
Podle autorů Bilského, Erkenera a Škody (2002) se televizní diváci rozdělují do čtyř
kategorií, a protože se tímto fenoménem zabývají z hlediska sledování televizního obsahu,
dá se jejich rozdělení použít i na vysílání šířené formou internetu. První kategorie jsou
příležitostní diváci, ti sledují vysílání pouze náhodně a občas. Nemají své oblíbené pořady
ani programy. Druhou skupinou jsou striktně selektivní diváci, kteří se zaměřují pouze na
„své“ pořady, mají tedy výběr pořadů, které sledují vždy a pravidelně. O ostatní vysílání
nemají zájem. Třetí skupinou jsou shovívaví diváci, kteří sledují své pořady, ale občas
zhlédnou i nějaké jiné, ze zvědavosti, nudy, či z touhy po změně. Poslední, čtvrtou skupinou,
jsou televizní maniaci, pro které je televize smyslem života a sledují téměř cokoliv.
Divák televize se dále vyznačuje několika specifickými vlastnostmi, které popsali
David Gauntlet a Annette Hillová (Morley, 1999: 89-91). Televize pro ně splňuje v mnoha
domácnostech účel jakéhosi katalyzátoru při organizování času a prostoru, kolem kterého se
všechno točí. Jedná se tedy o faktor, který často determinuje to, jak domácnosti plánují svou
vnitřní „geografii“, a jak plánují svůj denní harmonogram. Mnoho respondentů ve výzkumu
Gauntleta a Hillové uvedeném v jejich publikaci TV living: television, culture and everyday
life (1999) uvedlo, že často večeří u sledování toho jistého večerního programu a jídlo
připravují tak, aby korespondovalo se začátkem tohoto programu. Pro nezaměstnané,
důchodce či postarší lidi televize často napomáhá strukturovat jejich den, bez kterého by
disponovali pouze depresivním množstvím dále neorganizovaného času. Dále pak ve své
studii představují trend rostoucího vlastnictví osobních technologií, jehož důsledkem je
možná právě izolované sledování online videa.
Již v roce 1999, kdy byla kniha Home Territories od Davida Morleyho napsána,
upozorňují autoři na fakt, že se v britských domácnostech stává sledování televize čím dál
více izolovanou aktivitou. Může za to z velké části dostupnost technologie, která toto
umožňuje. Každý člen domácnosti vlastní zařízení, kterým se zabaví sám, a nemusí se tak
bavit „společným rodinným časem“. Walkman, Gameboy a Playstation možná nahradily
tablety, mobily a notebooky, ale posun od kolektivní k izolované zábavě je výrazný i nyní.
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2.4.6. Diváci internetové televize
Sledování televize je samo o sobě pasivním zážitkem. Diváci sedí, často ve skupinách,
a relaxují ve svých křeslech. Používání počítačů, či mobilních zařízení s připojením na
internet vyžaduje více aktivity, která je však poměrně osamocená (Noam, Groebel, Germbag,
2004: XXIV). Kromě tohoto faktoru „osamocení“ před obrazovkou počítače, tabletu,
mobilního telefonu či jiného zařízení (který nemusí být vždy pravidlem), bychom mohli
přidat také důležitý faktor možnosti výběru a uspořádání si svého času. Internet také vytváří
velký posun v tom, jak je videoobsah doručen a konzumován (Noam, Groebel, Germbag,
2004: 143), a kvůli kterému vzniká rozdíl mezi divákem tradiční televize a divákem televize
internetové. Internetové prostředí přineslo velké výhody ve sledování video obsahu; existuje
spousta tvůrců tohoto materiálu, k obsahu se můžeme dostat na základě volby a to klidně
několikrát, což vytváří více interaktivní a personifikovaný zážitek ze zhlédnutí videa. Obsah
je také více specializován, často má méně, či žádné množství reklam. Dalšími výhodami
mohou být například: přístup k amatérskému obsahu a jednoduchost sdílení videí.
Vzestup online televize tedy zvýšil aktivitu publika, které nyní obsah také produkuje a
sdílí. Navíc není audiovizuální materiál nijak centralizován, což diváka nutí aktivně obsah
na internetu vyhledávat (Bondad-Brown, 2012). Uživatelé si tedy aktivně vybírají, jaký
obsah jsou ochotni konzumovat.

2.4.7.Sociokulturální tradice a analýza příjmu
Denis McQuail odděluje tři tradice výzkumu publika. První je strukturální, která se
zabývá hlavně popisem publika z hlediska jeho složení a vztahu k sociální struktuře jako
celku (McQuail, 1999: 327). Druhou tradicí je behaviorální přístup, který čerpá ze sociální
psychologie a snaží se zjistit účinky mediálních sdělení na individuální chování členů
publika.
Třetím, a pro tuto práci zásadním přístupem, ze kterého vycházím ve své
metodologické části, je sociokulturální tradice a analýza příjmu. Jedna z hlavních větví
kulturálního přístupu do svého konceptu zahrnuje právě významný prvek „každodenního
života“, a to jako soubor zvyklostí spojených s užíváním média. Výzkum recepce médií pak
klade důraz na studium publik jako na soubory lidí s individuálními, ale také často sdílenými,
zkušenostmi (McQuail, 1999: 328-329).
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Hlavními rysy kulturální tradice jsou podle McQuaila:

• Mediální obsah musí být čten skrze vnímání svého publika, které konstruuje své vlastní
významy a uspokojení, jež nejsou fixní ani předvídatelné.

• Ústředním předmětem zájmu je sám proces užívání médií coby soubor zvyklostí.
• Publika jednotlivých žánrů často tvoří „interpretativní komunity“, které sdílejí přibližně
stejné zkušenosti a rámce pro porozumění médiím.

• Publika nikdy nejsou pasivní a jejich členové nejsou rovnocenní. Někteří jsou ale
zkušenější nebo aktivnější než jiní.

• Metody musí být kvalitativní a jít do hloubky. Často mají etnografickou povahu. V úvahu
se pak bere společně obsah, akt recepce a kontext.
Další klíčovou teorií pro studium publika a toho, jak média užívá, je teorie užití a
gratifikace. Termín gratifikace pochází z anglického gratification (Reifová, 2004: 301-302)
a znamená potěšení či uspokojení. Označuje přístup k výzkumu médií, který se nezabývá
primárně účinky médií, ale řeší motivace a chování jednotlivých členů mediálního publika.
Tedy to, jakým způsobem a proč média používají. Podle přístupu teorie užití a gratifikace
vedou sociální a psychické odlišnosti mezi jednotlivci k tomu, že nejen vyhledávají rozdílná
média, ale tato média také odlišně používají. Zásadním je pak v tomto procesu faktor
uspokojení vlastních individuálních potřeb.
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3.

Metodologie výzkumu

3.1. Výzkumný problém a otázky
Cílem mého výzkumného šetření bylo nahlédnout do důvodů a schémat používání
online televizí pražskými studenty. Výzkumnou oblastí je zde tedy publikum online televizí.
A výzkumným problémem z toho plynoucím je tedy role online televize v životech těchto
studentů v kontrastu k „tradiční“ televizi a důvod, proč toto médium používají (či
nepoužívají).
Hlavní výzkumné otázky pak slouží k pokusu o poznání tohoto mediálního publika:

• Jaký typ mediálních obsahů studenti vůbec konzumují?
• Používají online televizi? A kolik prostoru jí dávají v poměru k televizi klasické?
• Jakým způsobem internetovou televizi používají (na jakém zařízení, v jaký čas a na jakých
místech)?

• Jaké důvody používání/nepoužívání online televizí studenti udávají a jaké jsou pro ně
výhody/nevýhody online televize (zároveň také, jaké výhody a nevýhody uvádějí u televize
„klasické“)?

• Jaké online pořady studenti konzumují? Vyhledávají je aktivně, nebo jsou pasivními
příjemci jakéhokoliv obsahu?

3.2. Strategie zamýšleného výzkumu
Protože jsem se zabýval tím, jak společensky zformované publikum online televize
toto médium užívá, použil jsem ke svému výzkumu kvalitativních metod, které mi pomohly
zasadit tento fenomén do širšího kontextu. (Huk, 2013: 128). Hlavním důvodem tohoto
rozhodnutí byla má snaha dostat se k obsáhlejším a ucelenějším informacím a porozumět
vztahu studentů k online televizi. V tomto případě za nejvhodnější prostředek pro získání
souvislostí považuji polostrukturovaný rozhovor, při kterém můžu dobře porozumět
informátorově zkušenosti s daným médiem. Při tomto výzkumu jsem nededukoval výsledky,
nýbrž naopak sestavoval obraz z nasbíraných dat a využíval induktivní metody poznání
(Hendl 2005: 52).
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Vzal jsem v potaz také jedno z hlavních negativ kvalitativního výzkumu, kterou je
náročná, někdy až nemožná, zobecnitelnost dat, a proto jsem se o ní v tomto případě
nepokoušel. Výstupem tedy není analýza chování pražských vysokoškolských studentů ve
vztahu k online vysílání, ale naopak analýza konkrétních výpovědí vybraných studentů.

3.3. Techniky sběru dat
Jako hlavní technika pro sběr byl použit polostrukturovaný rozhovor kvůli tomu, že
umožňuje získání komplexních a hlubokých dat. Miovský (2006) uvádí, že tazatel vytváří
při jeho použití okruhy otázek, které bude poté s informátory při rozhovoru probírat. Není
však vázán pouze pevnou strukturou, ale může otázky upravovat, přidávat či měnit jejich
pořadí. Změnu pořadí přizpůsobuje okolnostem – podle toho, jak celý rozhovor probíhá. K
otázkám se tak v průběhu rozhovoru mohou přidávat také zcela nové, které vyvstanou přímo
z interview.
Domnívám se, že je zvolená výzkumná technika vhodná právě pro zkoumání vztahu
informátorů k online televizi, protože mohou své postoje dobře popsat a tazatel má šanci se
doptávat a upřesňovat si údaje, čímž se zvyšuje validita dat. K rozhovorům jsem si tedy
připravil osnovu otázek, které jsem se vždy držel, a která mi pomohla, abych se neodchyloval
od hlavních výzkumných otázek. Tato osnova byla rozdělena do tří okruhů: používání
internetu, používání „tradiční“ televize a nakonec používání televize internetové (jaké
webové portály, jaké typy pořadů, jaké zařízení používají, kolik času sledováním tráví, kde
televizi sledují, při jakých příležitostech, atd.).
Rozhovory se studenty jsem nahrával na diktafon. S tímto mým přáním všichni
informátoři souhlasili. Výhodou tohoto typu šetření bylo to, že jsem se mohl dále doptávat i
po skončení rozhovorů, což se také ve dvou případech stalo. Otázky jsem se snažil klást
nedirektivně, neutrálně a odpovědi nijak zásadně nekomentoval. Jako místo ke vzniku
rozhovorů jsem využil neutrální a hlavně tiché místo, kterým byla většinou klidná kavárna.
Plně si uvědomuji negativa této techniky, kterými může být například obtížná analýza
dat či již zmíněné odchýlení se od hlavních výzkumných otázek (Miovský, 2006: 161), což
jsou faktory, na které jsem dával v průběhu rozhovorů a následné analýze obzvláště pozor, a
kterým jsem se pokusil zamezit právě předpřipravenou osnovou otázek, již jsem zmínil, a
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rozhovorem „nanečisto“, kterým jsem si vyzkoušel, zdali jsou mé otázky jasné a
srozumitelné.

3.4. Výběr vzorku a prostředí výzkumu
Protože jsem zkoumal novodobý fenomén, který se týká internetu, prováděl jsem
výzkum s informátory ve věkové skupině mladých dospělých, tedy 19-26 let, studujícími na
vysoké škole. Nejpočetnější cílovou skupinou internetu a internetové televize je mladší
generace, což dokazují data Českého statistického úřadu. ČSÚ uvádí, že v roce 2015 mělo
ve věkové skupině 65+ pouze 28% občanů ČR připojení k internetu, ale naopak ve skupinách
15-24 let a 25-34 let bylo používání internetu běžné pro mnohem vyšší procento obyvatel
(97% a 95%), (ČSÚ, 2016). Dalším důvodem, proč jsem si ke svému výzkumu vybral
studenty, je jejich časová flexibilita. Online televize poskytuje možnost volby času přehrání
obsahu. Studenti mající volnější harmonogram (bez těch pracujících na HPP a těch, kteří
mají děti26) mohou ocenit možnost volby času přehrání a plně ji využít. Specifika vybraného
vzorku tedy byla: věk mezi 19-26 lety, probíhající studium na FHS UK, bezdětnost, bez
práce na HPP a bydliště v Praze. Ve vzorku 14 lidí jsem se snažil rovnoměrně zastoupit muže
a ženy, konečný poměr byl však lehce vychýlený na stranu mužů, kterých bylo 8. Herman
Gray a David Morley (Morley, 1999: 96) hovoří o video technologiích jako o původních
„hračkách pro chlapy“, které se však nyní stávají více „feminizovány“ a uživatelsky
přátelštější. I přesto se však mohou objevit rozdíly v užívání online televize mezi muži a
ženami. I tyto rozdíly mezi pohlavími jsem bral v potaz. Dalším faktorem, který by mohl
ovlivnit výsledky výzkumu v závislosti na výběru vzorku je bydliště studenta, a to hlavně ve
vztahu ke klasické televizi. Studenti žijící u rodičů k ní mají dobrý přístup, naopak ti žijící
například na koleji k ní mohou mít přístup značně omezený. Žádný z informátorů sice nežije
na koleji, ale přístup k televizi nemají všichni, a tak je nutné zohlednit i tento faktor.

Hlavní pracovní poměr i dítě naruší volnější denní harmonogram, a proto jsem studenty s těmito
charakteristikami do výzkumu nezařadil.
26
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3.5. Analytické postupy
Kvalitativní sběr dat vyžaduje přesné zacházení se získanými daty. Již v procesu
sběru však dochází k jejich analýze a redukci, což je ale nutno provádět velmi obezřetně,
abychom ponechaná data nezbavili nutného kontextu (Hendl, 2005: 172). K první redukci
dat došlo při redigované transkripci nahrávky do textové podoby, ze které jsem vynechal
pasáže nesouvisející se zkoumaným tématem (představení výzkumu,…), jinak jsem ale do
dat nezasahoval. Po přepsání rozhovorů došlo k jejich uchování a následné segmentaci
(rozdělení do sobě příbuzných celků), kódování (kategorizace a klasifikace dat) a
poznámkování (vlastní komentář).
Při tomto procesu jsem hledal hlavní faktory, sledoval rozdíly, srovnával a zároveň
se také snažil zachytit vztahy mezi danými faktory. Toto vše mi napomohlo k nalezení
pravidelnosti v datech a nové porozumění a vhled do problému.

3.6. Hodnocení kvality výzkumu
Zvolená technika sběru dat poskytuje poměrně vysokou validitu nashromážděných
informací, protože je již v průběhu výzkumu (provádění rozhovorů) velký prostor k
objasnění nejasností. A přestože je rozhovor sice pracná a časově náročná technika sběru dat,
tak je počet úspěšně dokončených rozhovorů mnohem vyšší než například návratnost
dotazníků (Disman, 2002: 141). Už při sbírání dat je však důležité mít na paměti, aby se
výzkumník neodchyloval od relevantních témat a tím se zbytečně nezahlcoval informacemi
k výzkumu nadbytečnými. Toho se dá dosáhnout tím, že budou všichni informátoři správně
rozumět zadaným otázkám, což jsem otestoval již zmiňovaným předvýzkumem, tedy
rozhovorem „na zkoušku“, při kterém je možno ověřit správnost pokládaných otázek
(Disman, 2002: 57). Dobrou pomůckou v případě mého typu výzkumu byla Chenailova
„olovnice“, tedy neustálá reflexe toho, zda se neodchyluji od zamýšlené výzkumné strategie,
od oblasti zájmu, výzkumné otázky, zda sbírám data, která jsem si vytyčil a zda je správně
analyzuji

(Chenail,

1998:

33-36).

Největší

pozornost

byla

potřeba

věnovat

nejkomplikovanější části výzkumu, a to redukci a transformaci získaných informací
(Disman, 2002: 56).
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Jako další faktor ovlivňující kvalitu výzkumu jsem musel brát na vědomí reaktivitu,
tedy soubor vlastností, poznatků a předsudků (hlavně znalostí získaných na základě studia
internetových televizí), se kterými jsem do výzkumu již vstoupil, který by mohl zapříčinit
zkreslení a tento fakt pak správně reflektovat (Hendl, 2005: 148). Role výzkumníka je totiž
při kvalitativním šetření naprosto klíčová.

3.7. Etické otázky společenskovědního výzkumu
Nejdůležitějším etickým požadavkem je získání informovaného souhlasu všech
účastníků. Ten jsem získal na začátku rozhovoru po precizním vysvětlení mého výzkumu a
představením mé osoby. Ujistil jsem informátory, že všechna data zpracuji já, a to za účelem,
ke kterému byly pořízeny. Připomněl jsem, že je účast v mém výzkumu dobrovolná a
anonymní, že jej mohou v průběhu ukončit, anebo na některé otázky neodpovědět. Nabídl
jsem jim také na závěr jejich výpovědi okomentovat či doplnit, což se ukázalo jako velmi
hodnotné. V průběhu rozhovoru jsem dbal na svou neutrálnost a snažil se navodit příjemnou
atmosféru. Na konci rozhovoru jsem informátorům poděkoval za jejich ochotu a čas.
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4. Empirická část
4.1. Představení informátorů
Jak jsem již zmínil v metodologické části, mého výzkumu se zúčastnilo čtrnáct
informátorů. Jednalo se o osm mužů a šest žen. Nejmladší informátorka má 20 let a nejstarší
informátor má 25 let. Všichni studují na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze. V Praze také celý vzorek studentů trvale žije. Jedná se tedy o poměrně homogenní
skupinu. Všichni jsou si podobní ve dvou nejobecnějších rovinách skladby publika podle
Denise McQuaila (1999). Informátoři mají stejné obecné sociální a kulturní okolnosti
(pozice v životním cyklu – věk, bezdětnost; kulturní zázemí – vzdělání a sociální prostředí).
Ve druhé rovině se začíná podobnost rozvolňovat, avšak stále spadají do podobné kategorie.
Touto rovinou je dostupnost (možnost recepce z hlediska místa a času; využívání času).
Dalšími rovinami utváření publika jsou pak zvyky, obsahové preference, vkus, zájmy,
povědomí o alternativách a kontext sledování, tedy faktory odlišné v závislosti na
sledovaném jedinci. Zde je tedy stručné představení informátorů.

LUKÁŠ, 24 let, 4. ročník FHS UK, bytem v Praze
Lukáš studuje čtvrtým rokem na Fakultě humanitních studií, stejnou dobu žije
v Praze. Původně pochází z menšího severomoravského města. Žije ve sdíleném bytě se
svou přítelkyní a dalšími dvěma spolubydlícími. Pracuje na poloviční úvazek
v administrativě.
LUCIE, 22 let, 3. ročník FHS UK, bytem v Praze
Lucie je ve třetím ročníku na téže fakultě. Pochází z Prahy, avšak nebydlí již s rodiči,
ale sama v menším bytě. Lucie se za podpory rodičů soustředí hlavně na studia.
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ELIŠKA, 20 let, 1. ročník FHS UK, bytem v Praze
Eliška je původem z Brna, do Prahy se přestěhovala téměř před rokem kvůli svému
studiu na FHS UK. Žila půl roku na koleji, ale nyní bydlí se svým přítelem v menším bytě.
Eliška kromě studia pracuje v kavárně jako baristka.
LINDA, 22 let, 3. ročník FHS UK, žije v Praze
Linda původně pochází z menší vesnice v blízkosti Prahy, studuje 3. ročník FHS a
již téměř rok bydlí v centru Prahy. Linda pracuje na částečný úvazek v obchodě s oblečením.
KLÁRA, 23 let, 3. ročník, FHS UK, bytem v Praze
Klára pochází z Prahy, kde stále bydlí a studuje třetím rokem na FHS. Bydlí s rodiči
a párkrát do měsíce pracuje na recepci jednoho pražského hotelu.
PAVEL, 22 let, 3. ročník, FHS UK, Praha
Pavel bydlí v Praze již skoro čtyři roky. Pochází ze severu Čech, kam jezdí každý
měsíc za rodinou. Momentálně končí svá studia na FHS a vypomáhá v administrativě. Bydlí
s několika spolubydlícími v centru Prahy.
VÍT, 24 let, 3. ročník, FHS UK, bytem v Praze
Vít je studentem posledního ročníku bakalářského studia na Fakultě humanitních
studií. Pochází z menšího města poblíž Prahy, ovšem již tři roky žije v Praze, kam se vrátil
po delším pobytu v zahraničí. Žije se svou přítelkyní a pracuje v turismu.
KAROLÍNA, 23 let, 4. ročník, FHS UK, žije v Praze
Karolína je studentka čtvrtého ročníku na FHS. Pochází z východní Moravy, kam
však moc často nejezdí. V Praze žije od počátku svých studií a poslední dva roky si
přivydělává prací v kavárně. Bydlí se svým přítelem.
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ONDŘEJ, 23 let, 3. ročník, FHS UK, bytem v Praze
Ondřej je také student FHS žije v Praze třetím rokem, původně pochází z Ostravy.
Momentálně se věnuje hlavně studiím, ale obvykle si kromě toho přivydělává různými
brigádami. Bydlí se s několika spolubydlícími ve větším sdílením bytě.
VOJTA, 23 let, 4. ročník, FHS UK, bytem v Praze
Vojta žije již 23 let v Praze se svými rodiči v rodinném domě, kde má k dispozici
skoro celé volné patro. Přivydělává si několika brigádami, většinou se jedná o
administrativní činnosti.
PETR, 25 let, 4. ročník FHS UK, bytem v Praze
Petr je ve čtvrtém ročníku na FHS UK. V Praze žije od svých osmnácti let a bydlí se
svou přítelkyní v garsonce. Přivydělává si jako fotograf na volné noze. Kvůli práci často
cestuje mimo Prahu.
JAN, 23 let, 3. ročník, FHS UK, bytem v Praze
Jan bydlí v Praze třetím rokem, původně je z menšího moravského města, kam za
rodiči dojíždí asi jednou za měsíc. Bydlí v menším bytě se svou přítelkyní a má brigádu u
jednoho telefonního operátora.
KAREL, 22 let, 1. ročník, FHS UK, bytem v Praze
Karel žije již deset let v Praze, původně je z jižní Moravy. Bydlí u rodičů a kromě
studia prvního ročníku na FHS studuje ještě třetím rokem architekturu.
BÁRA, 23 let, 2. ročník FHS UK, bytem v Praze
Rodina Báry žije na okraji Prahy, odkud to má do školy dost daleko, přespává proto
často u svého přítele v centru Prahy. Bára je studentem „na plný úvazek“.
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4.2. Technologická vybavenost informátorů
Hned z počátku rozhovoru jsme s informátory probírali jejich technologickou
vybavenost. Všech čtrnáct dotázaných informátorů uvedlo minimálně dvě zařízení, na
kterých mohou přijímat internet. Ve většině případů jej také na obou těchto zařízeních
používají. Všichni informátoři jsou vlastníky chytrého telefonu a zároveň také každý z nich
vlastní počítač- většinou notebook. Pouze v jednom případě šlo o stolní počítač a to u
PETRA, který uvedl, že jej potřebuje k úpravě fotografií 27 . KLÁRA kromě telefonu a
notebooku používá internet také na Smart TV, ale to pouze „tak jednou za rok, když se mi to
povede zapojit“. Dalším, kdo toto zařízená používá k prohlížení internetu, byli PETR, JAN
a VÍT a všichni však shodně uvedli, že se jedná spíše o doplňkový přístroj, na kterém internet
prohlížejí. Televizi tedy jako přístupové prostředí k internetu používají velmi zřídka 4 ze 14
lidí. Tablet pak vlastní pouze informátorka ELIŠKA, která uvedla, že jej dostala jako dárek,
a dále PETR, který ho používá jako přenosný doplněk ke klasickému stolnímu počítači. Tři
informátoři uvedli vlastnictví herní konzole s možností wifi připojení, byli to VÍT, JAN a
VOJTA, ale internet na ní podle svých slov používají jen velmi zřídka. Statistika SPIRU
(2012) ukazuje, že byl v roce 2012 nejčastějším zařízením pro přístup k internetu v ČR
počítač nebo notebook (70%). Následuje pak přístup k internetu prostřednictvím mobilního
telefonu (14 %) a prostřednictvím tabletů (3 %). Ve statistice byl pak dohromady asi pěti
procenty zastoupen tablet s herní konzolí. Rámcově tedy údaje z roku 2012 odpovídají také
dnešní realitě. Jelikož byl však můj zkoumaný vzorek z věkové kategorie 19-26 let, která
používá smartphony ve větší míře (viz. 2.2.3) a zároveň uplynuly čtyři roky technologického
pokroku, tak bylo jejich zastoupení mnohem vyšší než u reprezentativního vzorku z roku
2012.
Zde jsou výpovědi informátorů o jejich technologické vybavenosti:
PETR: „(…) vlastním několik zařízení, na kterých jde internet. Mám stolní počítač,
smartphone, tablet a Smart TV, na té ale internet nepoužívám, na ostatních třech jo.“

27

Z důvodu většího a kvalitnějšího monitoru
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Nejčastěji využívanými jsou tedy mobilní telefon a notebook. Jejich používání
k přístupu na internet popisovali informátoři velmi podobně. Často tato odlišná zařízení
používají k různým funkcím internetu. Smartphone je častěji používán k používání
sociálních sítí a komunikaci, notebook pak více k pracovním a školním činnostem.

ONDŘEJ: „Mám počítač a smartphone, který ale není moc smart. Internet používám
na obou, ale na mobilu spíše jenom na emaily a vyhledávání spojení MHD.“

KAROLÍNA: „Internet používám na obou zařízeních na přibližně stejné věci, na
obou čtu maily, na obou koukám na Facebook a Youtube. Na mobilu jenom navíc koukám na
Instagram.28“

PAVEL: „Vlastním telefon a notebook, internet používám na obou, ale většinou
k jiným účelům. Na počítači více pracuji a píšu věci do školy a mobilní telefon používám více
k zábavě, hlavně na komunikaci a sociálním sítím.“

LUKÁŠ: „Mám smartphone a notebook a na obou používám internet poměrně
rovnoměrně, na notebooku jenom řeším více věci do práce a školy. Mobil mám spíš ke
komunikaci na sociálních sítích.“

28

Instagram- sociální síť založená na prohlížení osobních fotografií.
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4.3. Čas strávený na internetu
Počet hodin, které stráví zkoumaní studenti na internetu, se velmi různil, a to hlavně
v závislosti na denním programu. Rozdílná doba používání internetu se vyskytuje také
v průběhu týdne (v závislosti na týdenním harmonogramu). Při zamýšlení se nad tím, kolik
času stráví dotyční na internetu, se téměř všichni studenti značně podivili nad konečnou
dobrou, kterou mi sdělili. Musím tedy brát v potaz možnost zkreslení těchto subjektivně
vytvořených údajů. Velká většina uvedla, že disponuje mobilním internetem, a tudíž jsou
online prakticky celý den. Tedy, pokud jim někdo pošle email nebo jinou zprávu, budou si ji
schopni téměř hned přečíst. Když jsem se však ptal na „aktivní“ používání internetu, tak se
uvedený čas připojení k internetu snížil. Nejnižší dobu uvedla KLÁRA (2 hodiny), která
však uvedla, že se číslo velmi liší podle toho, zda je v práci, či má volno. KLÁRA byla také
jediná, která se podle dříve zmiňované statistiky SPIRU (2015c) spíše nezařadila do 27%
uživatelů internetu, kteří jej týdně používají déle než 16 hodin. Ostatní mezi ně patří. Další
kratší dobu strávenou na internetu uvedl LUKÁŠ, který udal 4-5 hodin aktivního používání
internetu denně, nezávisle na tom, zda má zrovna volno, anebo je v práci či škole.
KAROLÍNA pak uvedla 4 hodiny, které však platí pouze, pokud má směnu v kavárně, kde
pracuje. V den kdy má volno, se číslo dvojnásobí.
Na opačné straně spektra je potom PETR, který tvrdí, že internet používá téměř
neustále po celý den. Dále pak VÍT, který uvedl 8-10 hodin aktivního používání internetu
denně. Průměrné číslo bylo nakonec mezi šesti a osmi hodinami za den.

VOJTA: „Denně strávím na internetu třeba tak sedm hodin, tyjo.“
KLÁRA: „Na internetu jsem celý den, ale neaktivně, jenom připojená na Facebooku
kvůli messengeru29. Jinak internet používám aktivně tak dvě hodiny, když přijdu z práce,
nebo školy. V práci ho používám ke hledání informací pro turisty, jelikož pracuji
v pohostinství.“

29

Messenger – aplikace umožňující posílání zpráv přátelům na Facebooku.

40

4.4. Doba sledování online televize
Při výzkumu jsem pracoval s pojmem online televize (viz. 2.1.6), do kterého jsem
zahrnul jak archivy televizí, živé přenosy vysílané na internetu (live stream), tak jakákoliv
další videa vytvořená pro internet. Video na internetu se mezi informátory těší značné
popularitě. Všech čtrnáct jich uvedlo, že online videoobsah sleduje. Nejnižší počet hodin
uvedla LUCIE, která se na audiovizuální obsah na internetu dívá asi 4 hodiny týdně.
Nejvyšší hodnotu uvedl VÍT, který se na online video dívá minimálně 3-4 hodiny denně.
Ostatní informátoři skoro shodně uvedli, že se na online video dívají přibližně jednu hodinu
denně v závislosti na jejich denním programu. Návyky a doba sledování online televize je u
informátorů různá a k jejím specifikám se dále dostanu.

PAVEL: „Online video sleduju každý den jinak, přes pracovní týden nemám moc čas,
ale dejme tomu, že tak v průměru něco kolem hodiny.“

Jak jsem již uvedl v kapitole 1.4.5., televizní diváci se mohou rozdělovat do čtyř
kategorií podle toho, jak a jestli vybírají, co budou sledovat, a zároveň, jaké množství obsahu
konzumují. Tyto kategorie jsou: striktně selektivní diváci, příležitostní diváci, shovívaví
diváci a televizní maniaci (Bilský, Erkener, Škoda, 2002: 14). Pokud překlopíme tuto
klasifikaci na online televize, nalezneme ve zkoumaném vzorku studentů zastoupení všech
čtyř kategorií. Tu první zastupuje právě LUCIE, která sleduje pouze několik málo
vybraných pořadů. Kategorie příležitostných a shovívaných diváků jsou zastoupeny většinou
informátorů a rozdíl mezi nimi není vždy úplně rozlišitelný. Za příležitostného diváka by se
však dal považovat například PAVEL, jež uvedl poměrně široké spektrum typů pořadů, které
však sleduje, pouze když má zrovna náladu a čas. Shovívavým divákem by mohla být
například ELIŠKA, která má několik „osvědčených“ pořadů, ovšem nebrání se i sledování
jiného audiovizuálního materiálu. Zmínila například občasné sledování videí na Facebooku,
která sdílejí její přátelé. A poslední kategorii, televizní maniak, by mohl pravděpodobně
obsadit VÍT, který se nijak netajil tím, že videoobsah konzumuje v poměrně velké míře a
nijak výrazně jej neselektuje.
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VÍT: „(…) naposledy jsem živě sledoval, jak se vaří makarony. Někdy taky sleduju
live streamy z pokerových soubojů na pokerstars.eu“ (…) taky sleduju legrační videa se
zvířátky na YouTube a DVTV na Aktuálně. Jinak koukám hlavně na sportovní přenosy,
rozhovory s lidma, herní videa, videoklipy, často také na trailery k filmům, Prostřeno a
AZkvíz,(…).“

4.5. Doba sledování online televize – live stream
Živé vysílání na internetu sleduje nejméně informátorů, jedná se totiž o vysílání
v reálném čase, které, jak se později ukázalo, není u dotázaných studentů velmi oblíbené.
Důvodem této nepopularity je podle informátorů hlavně časový program, kterému se musí
divák přizpůsobit. Dalším informátory uváděným důvodem nesledování live streamu je také
horší kvalita internetového připojení.

LUCIE například uvedla: „Stream z fashion show mám ráda, ale je to vždycky
hrozně zasekané, takže se dívám na věci hlavně zpětně.“

Pouze tři informátoři uvedli, že sledují live stream pravidelně.

ONDŘEJ se o živém vysílání vyjádřil takto: „Live stream televize sleduju několikrát
do týdne, hlavně pokud se hraje nějaký fotbalový zápas. Nejčastěji sleduju zápasy anglické
fotbalové ligy. Někdy se dívám taky na zprávy na České televizi.“
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KAROLÍNA k tématu živého vysílání na internetu uvedla toto: „Live stream na
internetu sleduju jenom výjimečně, maximálně jednou za měsíc si pustím zprávy nebo
v neděli otázky Václava Moravce.“
Již dříve zmíněný VÍT pak uvedl, že živě sleduje hlavně sportovní přenosy a různá
další videa. Ostatní studenti pak uvedli, že se na live stream televizí dívají jenom při
výjimečných událostech, LINDA uvedla například udílení Oscarů.

4.6. Doba sledování online televize – archivy televizí
Archivy televizí jsou na tom v oblíbenosti mezi vybranými studenty podobně jako
živé televizní vysílání. Většina informátorů uvedla, že archivy českých televizí na internetu
téměř nesleduje. LUCIE, VÍT a PAVEL mi řekli, že sledují pouze vybrané pořady jako
Prostřeno (FTV Prima), VÍT k němu dodal ještě AZ Kvíz (ČT). KLÁRA pak, že se někdy
dívá na seriály České televize a VOJTA s KAROLÍNOU sledují kulturní pořady.
KAROLÍNA: „Z archivů televizí sleduju hlavně Události v kultuře, ty sleduju skoro
každý den, vždycky ráno koukám díl z předchozího dne, ale nesleduju to úplně vždycky,
jenom pokud už nemám žádné seriály k dívání. Tvářím se, že to hrozně vnímám, ale vlastně
to jenom tak hraje. (…) Na Nově jsem archiv nikdy nezapnula, myslím si, že to tam ani nemají
moc dobře udělané. A na Iprima.cz si někdy pouštím Prostřeno. Když se chci zasmát.“
V této výpovědi KAROLÍNY se kromě toho, jaké sleduje pořady z archivů televize,
vyskytuje také zajímavý faktor pozornosti, který jsem nastínil již v kapitole 1.4.3.
KAROLÍNA a někteří další informátoři sledují televizi pouze „jedním okem“, jedná se tak
jen o sekundární aktivitu nebo dokonce pouhý příposlech. Diváci mají tedy televizi zapnutou
jako kulisu k jiným aktivitám. K důvodům proč se tomu děje častěji u žen se dostanu dále
v kapitole 4.10. - Specifika sledování online televize.
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4.7. Portály používané ke sledování videa
Nejčastěji zmiňovaným portálem ke sledování videa byl YouTube.com. Uvedlo ho
všech čtrnáct studentů. Informátory oblíbené české portály jsou také Stream.cz a Aktuálně.tv
se svým pořadem DVTV. Tři informátoři také zmínili portál Vimeo.com, na který ale, podle
svých slov, zabrouzdají spíše příležitostně. Nové české video portály jako Youbo.cz,
Playtvak.cz a Onetv.cz z dotázaných nesleduje nikdo. Vysokou oblíbenost YouTube.com
dokazuje také jejich interní statistika, která říká, že má YouTube více než miliardu diváků,
kteří sledují YouTube každý den stovky milionů hodin a vygenerují miliardy zhlédnutí
(Youtube.com, 2016).

KLÁRA: „Sleduju hlavně YouTube, portál se seriálama, ale často začínám přes
Seznam, z něho pak jdu na Novinky.cz a Stream.cz, mám ráda videa Slavný dny na Streamu.
Jinak jsem viděla ještě asi tak dva rozhovory na DVTV.“
ONDŘEJ: „(…) jinak další video, co sleduju na internetu je DVTV, Skysports videa,
tam se dívám na různé sportovní sestřihy a rozhovory, jinak sleduju trailery k filmům na
Csfd.cz a různé videa na YouTube, hlavně hudební, a pak na Streamu sleduju Kancelář
Blaník.“
VOJTA: „Jinak z videa koukám hlavně na YouTube, tam se dívám na hudební klipy,
rozhovory s umělci, to samé sleduju někdy na Vimeu a prozradím se, někdy zabrouzdám na
Navratdoreality.cz30.“
JAN: „Kromě YouTube nejčastěji koukám na Twich.tv, což je portál o počítačových
hrách, potom na Live TV, je to sport, na ten se dívám s kolegy v práci.“
KAREL: „Nejčastěji se dívám na inspirativní videa z oblasti architektury, dále pak
sleduji vzdělávací videa typu Ted.com nebo zpravodajské portály jako je DVTV a někdy se
dívám na hudební videa.“

Navratoreality.cz je český video portál přístupný od osmnácti let, pro nastínění obsahu zde uvádím název několika
hlavních kategorií: Video, Porno, Hnus, Audio, Galerie,..
30
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4.8. Jazyková variace online videa
I přestože jsem se chtěl ve svém výzkumu zaměřit na online média převážně česká,
zjistil jsem, že zájem o ně je u vybrané skupiny studentů poměrně nízký. Několik
informátorů řeklo, že nemá o český obsah až na malé výjimky vůbec zájem. Pravidlem
většinou bylo, že sledují například jeden „osvědčený“ pořad (jsou tedy ve výběru českých
médií striktně selektivními diváky) a zbytek audiovizuálního obsahu vyhledávají mezi
zahraničními zdroji. Toto podtrhuje také fakt, že všichni dotázaní uvedli, že nemají problém
s anglickým mluveným slovem a ve volbě mezi jazykovou variací pořadu tak často
upřednostňují originál. Informátory jsou přeci jen studenti vysoké školy, kteří by měli mít
pokročilou znalost anglického jazyka. I FHS má ve svém studijním plánu 3 povinné
předměty z angličtiny rozvržené do tří semestrů.
LUCIE: „(…) videa sleduji hlavně v jazyce, ve kterém byl pořad natočený. Dělá to
tak 1:1 angličtina a čeština.“
KAROLÍNA: „Jazyk videa pro mě nehraje žádnou roli, do češtiny bych si to dala,
jenom pokud bych tomu hodně nerozuměla.“

4.9. Pořady populární mezi sledovaným vzorkem
Typy sledovaných videí se mezi informátory velmi různí. A to hlavně podle jejich
zájmů. Rozdíl je však patrný také podle pohlaví (viz. tab. 1). Společným prvkem mezi oběma
pohlavími bylo zpravodajství a vtipná amatérská videa. Ta byla zmíněna nejčastěji, většinou
v souvislosti v portálem YouTube.com. Z české produkce se pak nejvyšší popularitě těšila
DVTV z portálu Aktuálně.tv a Kancelář Blaník ze Stream.cz.
Jak jsem již nastínil, sledování televize je potřeba rozumět jako aktivitě, která je
náplní volného času (Morley, 1999: 132), a tak si divák vybírá pořady podle svých zájmů,
jak dobře znázorňují následující výpovědi.
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KAROLÍNA „Na YouTube sleduju klipy, rozhovory, pouštím si audioknihy. A na
Streamu sleduju většinou, když někdo něco sdílí, nebo pokud je něco přímo na Seznamu,
často klikám na videa typu: »Kamilu jsme za dvě hodiny proměnili z šedé myšky na
extravagantní kočku«.“
KLÁRA: „Když sleduju videa na netu, tak si stahuju hlavně filmy, seriály a někdy
se dívám na YouTube, Late Night Show a tak. Přímo online sleduju i seriály, pokud jsou
v dobré kvalitě, taky si často pouštím písničky jako kulisu. Často koukám hlavně na
zahraniční talk show a jednou za čas si pustím i videa s posilováním, u kterých cvičím. Ráda
mám kraviny a jednou za čas se podívám i na nějaký dokument.“

Velmi zajímavou je v tomto případě výpověď JANA, která ukazuje na sociabilitu
chování publika. JAN využívá televizi (jak online, tak i tu klasickou) jako výchozí bod pro
konverzaci a usnadňuje tak neformální sociální kontakt. Toto odkazování na mediální
zkušenost je poměrně běžné a dokazuje neizolovanost jednotlivců mediálního publika
(McQuail, 1999: 339).

JAN: „(…) sleduju na internetu vždycky to, co dělám v životě, takže když jsem
skejtoval, koukal jsem na epické backflipy, když jsem hrál hry, tak jsem koukal na lidi, kteří
paří hry a teď, když chodím do práce s bandou mačů, tak musím koukat na to, jak včera
hrála Bohemka, abych si s nima měl co povídat.“

Jak jsem již nastínil, nejčastěji zmíněnými typy pořadů bylo zpravodajství a
publicistika, následovány zábavnými videi a online sledováním filmů a seriálů (přímo na
internetu, bez stahování). Na druhém konci spektra se pak vyskytly velmi zájmově
vyhraněná cvičební videa a trailery k filmům (viz. tab. 1).
Jak jde také vidět z tohoto souhrnu informátory opakovaně uvedených typů pořadů,
objevují se rozdíly v žánrech hlavně podle zájmů dotázaných. V některých případech jsou
ale znatelné i velké rozdíly mezi pohlavími. Ženy sledují častěji lifestylové pořady, vlogy a
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tutoriály. Muži naopak častěji sledují sportovní pořady a erotická videa. Je však možné, že
mi, jako mužskému výzkumníkovi, ženy v případě internetové erotiky pouze nechtěly
sledování tohoto typu videí přiznat.
Muži

Ženy

Všichni

7

4

11

5

4

9

4

4

8

2

5

7

2

3

5

Sport

4

0

4

Erotika

4

0

4

Cvičební videa

1

2

3

Filmové upoutávky

2

0

2

Zpravodajství/
Publicistika
Zábava/
Vtipná videa
Filmy/
Seriály
Lifestylové pořady/
Tutoriály/Vlogy
Hudba/
Hudební klipy

Tab. 1 – Oblíbenost pořadů

4.10. Specifika sledování online videa
Jak jsem již zmínil, všichni informátoři vlastní nejméně dvě obrazovky, na kterých
lze audiovizuální obsah na internetu sledovat. Velká většina však uvedla, že video sledují
pouze na notebooku, a to hlavně z důvodu kvality obrazu. Informátoři PETR a ELIŠKA,
jediní vlastníci tabletu, pak uvedli jako hlavní platformu pro sledování videa právě tablet.
Sledování videa na mobilním telefonu uvedly pouze LINDA a KAROLÍNA.
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LINDA: „(…) videa sleduji hlavně na mobilu. Na počítači jenom pokud na něm
zrovna pracuji. Sleduji hlavně doma, ale výjimkou to není ani ve škole nebo v tramvaji.
Dokud nemám vyčerpaná data, tak koukám, »jakoby se nechumelilo«. Doma sleduji hlavně
u stolu nebo v posteli a hodně často u jídla a vaření.“
KAROLÍNA: „Video si pouštím jenom doma, ve většině případů na počítači, jenom
když už jsem v posteli, tak koukám i na mobilu, to je tak deset procent. Ráno když vstanu, tak
si pouštím ty Události v kultuře, vařím si u toho snídani, anebo si prostě pustím nějaké kecy
na YouTube, ale nikdy si nesednu, neotevřu notebook a cíleně nesleduju, vždycky je to jenom
nějaké pozadí, třeba k uklízení nebo když se někam chystám. Nikdy jenom nesedím a
nekoukám.“
Právě výpověď KAROLÍNY a následující výpovědi ELIŠKY a KLÁRY potvrzují
schéma, které vysledoval David Morley ve své publikaci Family Television poprvé
vydané roku 1986, ve které při takzvaných living room studies31 zjistil, že ženy často sledují
televizi právě jako doprovodnou kulisu při péči o domácnost a samoúčelné sledování
televize u nich způsobuje pocit viny (Reifová, 2005: 58), který právě KAROLÍNA naznačila
ve své výpovědi.
Výpovědi KAROLÍNY a LINDY pak také nastínily další zvyklosti, které sledování
online televize provází. Ani jeden z informátorů neuvedl pouze jediné vyhrazené místo pro
sledování online televize, tak jako je tomu často třeba gauč v obývacím pokoji případě
klasické televize. Zároveň ani jeden z informátorů neuvedl právě gauč jako obvyklé místo
pro sledování videa. Nejčastějšími místy sledování byla jednoznačně postel a hned po ní
následoval pracovní stůl. Výjimkou nebylo ani sledování online videa při domácích pracích.
Hlavně vaření bylo, převážně dívkami, velmi často zmiňováno.

Living room studies – hloubkové rozhovory, které prováděl David Morley přímo v obývácích svých
informátorů.
31
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ELIŠKA: „Když se dívám, tak většinou u vaření nebo to mám puštěné jako kulisu u
nějakých činností, anebo pak koukám večer v posteli.(…) Na mobilu nesleduju nikdy, to je
s mým pomalým telefonem připadá komplikované. Nemám mobilní internet, takže na cestách
taky nesleduju a v práci a škole na to není prostor.“
KLÁRA: „(…) online video sleduju hlavně u žehlení nebo jídla, ale většinou si
pustím nějaký stažený seriál. Nejčastěji pak koukám v posteli. A na telefonu nesleduji video
skoro nikdy.“

4.11. Informátoři a jejich vztah ke klasické televizi
Po zanalyzování sledování online televize, kterou sledují všichni informátoři každý
den, uvedlo také relativně velké množství informátorů, že má přístup i k běžné televizi. Při
podrobnější analýze a sledování toho, jak studenti tuto běžnou televizi používají, však počet
aktivních diváků televizního vysílání nekorespondoval s počtem vlastníků televize (či
studentů s každodenním přístupem k televizi). Ten má devět ze čtrnácti studentů.
V následujících třech výpovědích jde vidět, k jakým různým funkcím však studenti televizní
přijímač používají. Ostatních šest informátorů uvedlo, že televizi má a používá pouze k
„běžnému“ sledování vysílání (viz. 4. 12.).
LUCIE televizi nemá ani zapojenou: „(…) mám taky televizi, ale je odpojená.
Důvodem toho je to, že jí neumím zapojit. Ale ta televize mi vůbec nechybí, takže se o to už
ani nesnažím a vůbec ji nesleduju.
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LUKÁŠ má přístup k O2 TV, kterou jde pustit pouze na počítači, není tedy
vlastníkem televize jako technologického zařízení: „Mám taky přístup k televiznímu vysílání
přes 02 TV, tu ale vůbec nepoužívám, dalo by se říct, tak možná jednou do měsíce.“
A PETR zase naopak používá televizi pouze kvůli kvalitě a uhlopříčce obrazu:
„Televizi mám taky, ale nemám jí ani připojenou k anténě, používám ji jenom na filmy nebo
na hraní her.

4.12. Doba sledování televize v kontrastu ke sledování online
televize
U šesti informátorů, kteří používají pravidelně i klasickou televizi, jsem zkoumal,
kolik času s ní stráví v porovnání s online vysíláním. Nejvyšší počet hodin strávených denně
s televizí uvedla BÁRA.
BÁRA: „Televizi taky mám, sleduji každý den tak hodinu a půl nebo dvě, podle toho,
jestli dávají něco zajímavého. Většinou u jídla. Má to tu výhodu, že je to dobrá kulisa, pořád
tam něco běží, na zabití nudy je to fajn a třeba některé dokumenty jsou docela přínosné.“
V porovnání s online televizí, u které BÁRA uvedla hodinu denně, lehce převažuje
televize klasická. Je to také jediná informátorka, která uvedla, že sleduje více běžné televize
než té online. ELIŠKA mi například naopak řekla, že sleduje klasickou televizi asi 4 hodiny
týdně. V kontrastu k tomuto údaji: online televizi sleduje asi kolem tří hodin denně.
VOJTA o sledování klasické televize uvedl toto: „Když přijdu pozdě v noci unavený
z práce, tak se dívám i na normální televizi, ale není to moc často. Televize je dobrá v tom,
že jí zapnu a něco tam ve zprávách běží.“
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JAN: „Klasickou televizi mám taky, její výhoda je prostě to, že když přijdu domů,
prostě jí zapnu a koukám. Tak hodinu až tři, jo a někdy na ní hraju na plejku32.“
Ostatní informátoři uvedli, že televizi nesledují pravidelně, ale pouze výjimečně.

4.12. Výhody online televize
Při diskuzi o výhodách a nevýhodách online televize uvedla většina informátorů jako
hlavní klad možnost výběru obsahu. V návaznosti na toto zjištění se nabízí otázka, jak
možnost výběru obsahu ovlivní publikum a veřejnost. Denis McQuail (1999) tvrdí, že by
mohlo dojít diferenciací příjmu mediálních obsahů k ohrožení masových médií a jejich
publika. Nikdo totiž nebude přijímat ve stejném čase stejný balík informací. Tato teoretická
možnost se však zdá od skutečnosti ještě poměrně vzdálená, protože, jak popisuje McQuail,
i ty nejnovější technické vymoženosti spíše podporují a rozvíjejí „starší“ vzorce chování
publika. Publika nejsou jen produktem technologie a mediálního průmyslu, ale především
života společnosti (McQuail, 1999: 325).
Kromě tohoto kladu online televize se dále ve výpovědích informátorů vyskytovaly
také poznámky o snadné dostupnosti, a to i cenové a její aktuálnost, která je jednou
z hlavních výhod internetu oproti tradičnějším médiím. Internet je svým potenciálem podle
již dříve zmiňovaného Bertrama Konerta (2004) mnohem rychlejším a čerstvějším médiem
(viz. 2.1.4.).

BÁRA: „Výhoda online TV je to, že si vybírám, co chci vidět a může mě to tím pádem
rozvíjet.“

32

Plejko – herní konzole Playstation
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VOJTA: „U online televize si můžu najít, co chci, můžu sám tvořit obsah a nelimituje
mě reklama, kterou můžu zablokovat AdBlockem33.“
VÍT: „Výhody online televize jsou hlavně: rychlost přenosu, aktuálnost, velký výběr
obsahu.“
ELIŠKA „Výhody online televize jsou to, že se můžu dívat, na co chci a kdy chci.“

Mezi další výhody online televize zařadili informátoři možnost sledování na více
místech než jen před jednou obrazovkou televize a možnost blokování reklamy. Společně
s tímto a s výběrem obsahu se pak jako další velmi významný kladný faktor objevila
možnost časového plánování. Nejednalo se pouze o dobu, kdy si můžeme obsah pustit, ale
také o to, že jej jde pozastavit či opakovaně přehrát (což ovšem od vynálezu VHS kazet není
nová funkce).

LUCIE: „(…) vždycky si můžu dát pauzu, to je největší výhoda.“
KAROLÍNA: „Jinak online videa si můžeš pustit třeba třikrát za sebou a přetáčet si to, což
je výhoda. Máš tam informace, prokliky, je to super (na YouTube). A je tam ta diskuze pod
videi, čteš si komentáře, víš, jaké na to mají lidi názory, u televize je to jenom takové
pasivní.“

KAROLÍNA ve své výpovědi nastínila také interaktivitu a propojenost, kterou
internet poskytuje. Tuto interaktivitu multimédií popisuje jako jeden z kladů internetu
například právě Bertram Konert (kap. 2.1.4.). Vzájemnou propojeností osob pomocí
počítačů (technologie) pak vzniká virtuální komunita (Rheingold, 1994), což je síť navzájem
propojených osob se společným zájmem.

33

AdBlock – program blokující internetovou reklamu v prohlížeči
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4.13. Nevýhody online televize
I zápory online televize byly informátory popisovány docela obsáhle, i přesto však
nejsou tak závažnými, aby výrazně omezily její sledování. Mezi nejčastěji se opakujícími
výpověďmi bylo připojení k internetu, a to buďto v souvislosti se slabým wifi připojením,
anebo kvůli datové náročnosti mobilního internetu. Jako další zmiňovaná negativa byla
uváděna také kvalita videí na internetu a malá úhlopříčka zařízení, na kterém online televizi
dotyční sledují. Hlavní nevýhody, které informátoři popsali:
KAREL: „ (…) ale nevýhodou je velké množství reklam, problémy s přehráváním a
mizerná kvalita. A někdy mě taky štve bulvárnost videí, které soupeří v záplavě dalších
konkurentů o lákavější titulek a vyšší počet kliknutí a potom vyšší výdělek z reklamy.“

ONDŘEJ: „Jedinou nevýhodu vidím v reklamách, kterých je někdy až moc, když
třeba sleduju zápasy anglické fotbalové lidi, tak mě totálně štvou ty reklamy, které tam pořád
vyskakujou. Nejčastěji jsou to nějaké erotické služby s ne moc přitažlivýma ženskýma, které
nejdou zavřít.“
VOJTA: „Nevýhoda je, že je toho tolik, že nikdy nestihnu všechno. Na internetu se
všechno tváří, že je zajímavý, a než se naděješ, zjistíš, že už koukáš na něco tři hodiny a ani
si nic nepamatuješ, aneb ubavím se k smrti.“
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4.14. Výhody „klasické“ televize
Výhody a nevýhody televize se ve výpovědích informátorů docela různily. Někteří
kritizovali její pasivitu (viz. 2.4.6.), jiní ji naopak kvitovali. Ti, kteří oceňovali pasivitu
příjmu běžné televize, často říkali, že si televizi pouštějí po práci, škole, nebo když jsou
vyčerpaní. Jak jsem již uvedl dříve, přístup k televizi má 9 informátorů, ne všichni ji však
používají ke sledování televizního vysílání. Od tohoto faktu se odvíjely výpovědi, ve kterých
byly často zmiňovány vlastnosti televize jako technologického zařízení.
VOJTA: „Televize je dobrá v tom, že když jí po práci zapnu, tak něco tam ve zprávách
běží. Taky do ní můžu přes HDMI připojit počítač, takže i využitelná jako samotná
obrazovka.“
JAN: „Klasickou televizi mám taky, její výhoda je to, že když přijdu domů, prostě jí
zapnu a koukám.“

Dalšími často zmiňovanými výhodami byla kvalita a úhlopříčka obrazu. Ta může být
v porovnání s mobilním zařízením nebo notebookem opravdu znatelným rozdílem. Tento
klad uvedlo hned několik informátorů.

LUKÁŠ: „Kdybych měl televizi, tak je její výhoda to, že bych na ní mohl hrát
Playstation a to, že má velký a kvalitní obraz.“
PETR: „(…) televizi mám taky, ale nemám jí ani připojenou k anténě, používám ji
jenom na filmy, nebo na hraní her. Takže výhodami klasické televize je pro mě jenom
uhlopříčka obrazovky a kvalita obrazu.“
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4.15. Nevýhody „klasické“ televize
Jako nevýhody televize uváděli informátoři hlavně její nepřenositelnost, tu zmínilo
hned několik studentů. Právě přenositelnost a dostupnost mobilních zařízení jako novodobý
fenomén jsem blíže popsal v kapitole 2.1.8. Dalšími zápory byla studenty zmiňována pevná
programová struktura klasické televize, z níž plyne menší možnost organizace vlastního času.
V menší míře se ve výpovědích vyskytly také zmínky o českém dabingu a počtu reklam.
LUKÁŠ: „(…) nevýhodou pak je její nepřenosnost a to, že je zabiják času. Televizi
bych sledoval »bez vlastního rozhodnutí«. Byla by zapnutá a strhávala by moji pozornost,
kdežto u online televize se mohu rozhodnout, co a kdy si pustím. Ale i online televizi vlastně
považuji za zabijáka času.“
LUCIE: „(…) nevýhody jsou pro mě reklamy, a že si nemůžeš pustit to, co vysloveně
chceš. A pak ještě jazyk. Většina materiálu je nadabovaná, takže se nemůžeš dívat
v originále.“
LINDA: „Klasická televize má nevýhodu toho, že je nepřemístitelná a nejhorší je
pevný harmonogram, pak si to (pořad) stejně musíš stáhnout, když nestihneš třeba začátek.“
VOJTA: „(…) ale nevýhoda je jasná, nemám kontrolu nad tím, co sleduju, jedou tam
otravný reklamy, co můžu na počítači odstranit AdBlockem.“
PETR: „Jinak mi na televizi hlavně vadí to množství odpadu a dabing, kvůli tomu
nejsem klasické vysílání schopný vstřebat.“
BÁRA: „Kromě zabíjení nudy a dobrých dokumentů toho je to docela ztráta času,
rozvíjí to pasivitu, podporuje mediální masáž, manipuluje a nerozvíjí jazykové znalosti a
neustále poutá naší pozornost. Třeba v hospodách a restauracích, a vlastně i doma, to mám
puštěné jako kulisu. Vede k nulové interakci mezi lidmi.“
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4.16. Budoucnost televize?
Posledním tématem, o kterém jsem se s informátory bavil, byl jejich názor na
budoucnost televize. Názory na klasickou televizi se sice velice různily, většina informátorů
však uvedla, že si o televizi nemyslí, že by byla umírajícím médiem. Jedním dechem však
někteří dodávali, že to není „jejich“ médium, nýbrž médium, které je hlavním zdrojem
zábavy pro starší generace, které s ním vyrůstaly. Po příchodu internetu se v kontrastu
k těmto generacím staví často dvě nové generace vyrůstající s internetem jako hlavním
médiem. Jsou často označovány jako Generace Y (narozeni mezi 1980-1995) a Generace Z
(narozeni mezi 1995-2010), (Williams, 2015). Tomuto fenoménu se odborně věnovali
například autoři Neil Howe a William Strauss ve své knize Millennials Rising (2000).

KLÁRA: „Pro naši generaci je internet hlavní médium, ale myslím si, že u těch 30
plus pořád hraje velkou roli. Spousta lidí si stále užívá tradiční pořady v televizi.“
KAROLÍNA: „Online video je jenom nová forma, myslím si, že je to doplněk té
normální televize a nemyslím si, že ta normální někdy vymizí. Online televize je verze té
původní a je prostě jenom používanější.“
LINDA: „(…) klasická televize má ale určitě šanci, třeba můj táta má televizi
v každé místnosti a myslím, že takových lidí, hlavně ve straší generaci, je pořád hodně.“¨
Objevily se však také opačné názory, které označovaly televizi jako zbytečné a mrtvé
médium.
KAREL: „(…) souhlasím s tím, že je televize upadající médium, je to technicky velmi
náročné ji provozovat. V Česku naprosto upadl obsah. Televize umřela nástupem
multifunkčních zařízení. Každý chce navíc sledovat něco jiného. Televize je prostě drahé
monofunkční zařízení. Navíc pro jeho sledování vznikl kult sedačky, ale dneska se změnou
životního stylu tohle úplně odpadá. Lidi jsou aktivnější, více v pohybu a vybírají si, co je pro
ně důležité.“
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ONDŘEJ: „(…) jinak normální televizi považuju za umírající médium, pro mě teda
určitě. Od té doby, co jsem na výšce, se na televizi nedívám vůbec a ani trošku mi nechybí,
vystačím si s internetovým obsahem.“
VÍT například věří v jistou proměnu televize po stránce technologické, její zánik
však nepředpokládá: „O televizi si jinak myslím, že má spoustu výhod, a proto ještě brzo
neumře. Má velkou zobrazovací plochu, kvalita je pořád předností, nové televize už umí i
multimediální obsah a výběr toho, co chceme sledovat. Spíše si myslím, že TV stanice
přejdou na multimediální platformy.“

4.17. Oblíbenost českých video portálů
V teoretické části této práce jsem se zabýval také nabídkou webových portálů, které
se zaměřují na videoobsah. Z provedeného výzkumného šetření se však ukázalo, že všichni
informátoři používají nejčastěji zahraniční portál YouTube.com, který disponuje obrovskou
knihovnou nabízeného audiovizuálního materiálu. Z českých portálů je pak nejoblíbenější
Stream.cz, portál Aktualne.tv a archivy televizí, jež byly informátory také několikrát
zmiňovány. Nové české portály jako Youbo.cz, Playtvak.cz či Onetv.cz byly pro vybrané
studenty buď zcela neznámé, anebo o nich měli jen povědomí a žádný zájem je sledovat.
Dále se ukázalo, že placený obsah na internetu také nikdo z informátorů neodebírá.
Netflix (viz. 2.3.), který se před pár měsíci dostal také na český trh, tedy mezi zkoumaným
vzorkem zatím také neuspěl. Jedinou formou předplacené služby, kterou studenti zmiňovali,
byla O2 TV, kterou uvedli informátoři LUKÁŠ, který jí má zdarma od rodičů a JAN, který
tuto předplaceno službu získal díky práci.
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5. Závěr
V této práci jsem se zaměřil na přiblížení stále více rozšířeného fenoménu online
televize. Technologický pokrok za posledních několik let napomohl tomu, že můžeme být
stále online - připojení k internetu na svém mobilním či jiném zařízení (viz. 2.2.1.). S tím se
proměnil způsob komunikace, ale také například právě sledování televize. Vznikl nový
produkt, kterým je online video, tedy audiovizuální obsah vytvořený přímo pro internet.
Nemusíme už sedět u nepřenosné televize a sledovat právě to, co zrovna „běží“ (kap. 2.1.6.).
Můžeme sledovat live stream aniž bychom byli připoutáni k obrazovce televizoru, můžeme
sledovat archiv televize, i když nestihneme jeho vysílání v televizi a můžeme sledovat
velkou spoustu dalšího audiovizuálního obsahu, který není tvořen pouze profesionály, ale
z velké části také amatérskými producenty. A to všechno zdánlivě úplně „free“, tedy zdarma
(viz. 2.1.10.). Kromě toho tato videa také sdílíme a komentujeme, což nám oproti klasické
televizi přináší další prvek interaktivity (viz. 2.1.4).
Čtrnáct informátorů z řad studentů FHS UK mi tak pomohlo k bližšímu popisu a
porozumění tohoto fenoménu, protože jak se ukázalo, všichni online televizi konzumují a
stala se tak trochu „bez povšimnutí“ součástí jejich běžného dne. Některým úplně nahradila
klasickou televizi (8 informátorů vůbec nesleduje klasické televizní vysílání), pro jiné je pak
pouze okrajovou aktivitou při vyplňování volného času. Online televizi konzumuje mnoho
studentů nejen na obrazovkách svých stolních počítačů a notebooku, ale také na mobilních
telefonech a tabletech, které mají vždy po ruce. Společně s dostupností mobilního připojení
k internetu (často sice hodnoceného jako pomalé, nespolehlivé) se stal hlavně smartphone
pravou personální multifunkční technologií používanou také ke sledování audiovizuálního
materiálu (viz. 4.2.). Sledování online videa se stalo náplní všedního dne, kterou tráví
informátoři průměrně hodinu denně (viz. 4.3.). Často je tato aktivita pouze doplňkovou
k jiným činnostem. Online televize tak hraje jenom v pozadí a divák ji pouze monitoruje či
sleduje formou příposlechu (Reifová, 2005: 198).
Publikum online televize se již také nezdá být pasivní obětí (McQuail, 1999), jak se o
něm kdysi obecně smýšlelo. Třináct ze čtrnácti studentů si sledovaný obsah primárně volí a
vyhledává hlavně podle svých zájmů a nepřijímá cokoliv, co je jim nabídnuto. V hodnocení
výhod a nevýhod online televize se tento faktor aktivního vyhledávání však často objevoval
také mezi nevýhodami této volnočasové aktivity. Ačkoliv všichni kvitovali možnost volby
sledovaného materiálu, oceňují však někteří občasné pasivní sledování televize s ovladačem
v ruce (viz. 4.14.). Nejedná se zde o generalizující tvrzení, ale o charakteristické vlastnosti
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vybraného vzorku informátorů, kteří jsou všichni narozeni v Generaci Y a ti mladší
v Generaci Z (Williams, 2015) a vyznačují se tak dobrou znalostí internetu a moderní
technologie, se kterou vyrostli.

Sledování videa na smartphonech se totiž například

v generaci starší 55 let nesetkává s valnou oblibou, jelikož tato generace o tuto technologii
nejeví velký zájem (SPIR, 2015b).
I když ale nevlastníme smartphone či tablet, nepoužíváme internet několik hodin denně
a aktivně na něm nevyhledáváme audiovizuální obsah, tak mu stejně nelze úplně uniknout.
Audiovizuální obsah na internetu, v této práci zastřešený pojmem internetová televize, se
totiž stal již neodmyslitelným článkem vizuální kultury (Kackman, 2011: 30).
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