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Abstrakt 

Tato práce se věnuje skladbě programu kanálu ČT1 v souvislosti s cílovým divákem. 

První část je teoretickým nastíněním principů televizního programování. Vysvětluje 

důvody a metody skladby, představuje zkoumání sledovanosti. Probírá techniky skládání 

programu, které mají za úkol zajistit dostatečnou sledovanost daného pořadu. Zároveň 

vymezuje Českou televizi jako vysílatele veřejné služby z hlediska českého práva a snaží 

se naznačit, jak tento fakt ovlivňuje samotné programování jejích kanálů. 

Druhá část práce se zabývá praktickým zkoumáním programu ČT1. Analyzuje čtyři týdny 

programu v roce 2015, které detailně zkoumá a vysvětluje jejich nejvýznamnější znaky. 

Poznatky čerpá mimo jiné ze tří rozhovorů s klíčovými osobami, které mají skladbu 

programu v České televizi na starost. Věnuje se také tomu, jak divák ze sociologického 

hlediska ovlivňuje umisťování pořadů, protože propojení lidského života a televizního 

vysílání je pevné a nezbytné. Práce zároveň vymezuje kanál ČT1 jako takový, vysvětluje, 

komu je určen v porovnání s ostatními kanály České televize. Výrazná část je věnována 

hlavnímu vysílacímu času a jeho porovnání s konkurenčními kanály. Dále se práce 

zabývá tradicemi a výročími spojenými s ČT1 a objasňuje, jak „ovlivňují“ jeho samotnou 

skladbu. Nakonec se věnuje sledovanosti pořadů ve zkoumaných měsících. 

 

Abstract 

This thesis deals with programming of the TV channel ČT1 in connection with its 

audience. The first part of this thesis is a theoretical explanation of the television 

programming. It clarifies reasons and methods of the channel structure, then it introduces 

the research of viewer ratings. It concerns the techniques of the television programming 

whose goal is to gain sufficient ratings of the stated programme. However, it also 

determines the Czech Television as a public broadcaster with respect to the Czech law. It 

tries to explain how this fact affects programming of the Czech Television’s channels. 



   

The second part of this thesis consists of practical research of programme ČT1. It analyses 

four weeks in 2015, it clarifies their main features. It takes knowledge from three 

interviews with the key operatives who are responsible for the programming at the Czech 

Television. It also devotes to the fact how the target audience forms placing of 

programmes sociologically. It is known that the association of human life with television 

broadcasting is necessary and strong. Besides, it identifies the channel ČT1 as it is, it 

compares its target audience with other channels of Czech television. A significant part 

of the thesis is dedicated to its prime time and the comparison with competitive channels. 

Moreover, it looks into traditions and anniversaries connected to ČT1. It clarifies how 

they “affect” the programming itself. At the end, it pays attention to the viewer ratings of 

the examined months. 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je metodika programování kanálu ČT1 v souvislosti 

s cílovými skupinami. Programováním kanálů se v televizi rozumí způsob skládání 

jednotlivých pořadů do programového schématu daného kanálu. Nejedná se o náhodné 

umisťování pořadů, naopak, cílem programování je, aby se divák díval na daný kanál. S tím 

souvisí fakt, že programoví pracovníci zkoumají divákův životní rytmus, náladu, preference. 

Zároveň je nutné vědět, co nabízejí jiné kanály či jiní televizní vysílatelé, a patřičně na to 

reagovat. Každý kanál má vysílání s pevně danými programovými a schématickými typy, do 

kterých jsou následně dosazovány konkrétní pořady. Ty se samozřejmě mohou dle potřeb 

měnit. Televizní divák je obecně spíše starší divák, který je zvyklý na pevné body ve svém 

životě, a to i při sledování televize. 

Televize je – i přes svou historii dlouhou necelé století (pokud bereme v potaz 

experimentální pokusy před začátkem televizního vysílání ve 30. letech 20. století) spolu 

s rozhlasem, již tradičním médiem. S nástupem moderních technologií se z ní v současné době 

stává multimediální médium. Aby si televize udržela diváky zejména z mladší generace, musí 

reagovat a aplikovat nejnovější trendy, jako je například online streamování. I tento fakt 

ovlivňuje podobu jejího programu. 

Má práce má dva záměry. Zaprvé představí základní principy programování – smysl a 

metody umístění konkrétních programů. Vysvětlí způsoby zjišťování podílu na televizním trhu. 

Shrne, kdo je cílový divák. Na konci vymezí postavení České televize jako vysílatele veřejné 

služby. 

Ve druhé části má tato práce za cíl podrobným zkoumáním čtyř týdnů a konkurenčních 

kanálů potvrdit nebo vyvrátit dvě teze. 

 

1) Má ČT1 stanovena pravidla při skládání programu? 

2) Jakým způsobem se programování podílí na profilaci kanálu ČT1? 

 

V závěru práce jsou shrnuty výsledky praktického zkoumání programu kanálu ČT1 a 

vysvětleny potvrzené či vyvrácené teze. 

Bohužel jsem se ve své práci částečně odchýlila od původních tezí. Nedodržela jsem 

předpokládanou strukturu práce. Došlo k tomu z toho důvodu, že jsem během zkoumání zjistila, 

že programování a jeho ovlivnění divákem je nejvhodnější ukázat na komparaci hlavního 

vysílacího času v rámci vybraných týdnů. Z rozhovorů s pracovníky České televize vyplynulo, 
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jak divák ovlivňuje skladbu programu a s čím dalším programoví pracovníci při skládání 

pracují – tradice, výročí apod. Vyjmenování konkrétních změn, ke kterým během jednotlivých 

měsíců došlo, by práci s programem příliš nepřiblížilo. Jak jsem se dozvěděla, jednotlivé pořady 

nemají přesněji charakterizovaného diváka, ale pracují s co nejširší skupinou 15+. Protože ČT1 

je nejmainstreamovější kanál České televize, snaží se zasáhnout co největší podíl diváctva. Se 

skupinou 15+ tedy pracuje i tato práce. Díky měření peoplemetrů je známo, kdo je v danou 

chvíli u televize, čemuž je program dále přizpůsoben. 

Z literatury jsem nepoužila publikaci Focus groups. Theory and Practice. Zaměřuje se 

totiž na testovací a cílové skupiny obecně a nezabývá se cílovým divákem televizního vysílání. 

 

Tato práce, a převážně analýza v její druhé části, vychází také z vlastního materiálu, 

tedy rozhovorů s pracovníky České televize, které jsou vloženy v příloze. V textu na ně budu 

odkazovat číslicemi (1), (2) a (3). 

(1) Označuje rozhovor s programovým ředitelem České televize Mgr. Milanem 

Fridrichem, MBA. 

(2) Odkazuje na rozhovor s MgA. Simonou Noskovou, která má na starosti praktické 

skládání programu kanálu ČT1. 

(3) Představuje rozhovor s Mgr. Renatou Týmovou, vedoucí Výzkumu a analýz České 

televize. 
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1 Teorie programování 

V této práci budu využívat pojmy z televizní oblasti, proto zde ty nejdůležitější nejprve 

vysvětlím. 

S pojmem divák pracuje tato analýza v obecné rovině, přestože jde o jednotné číslo, 

vycházím tak z frazeologie oboru. 

Premiérou je myšleno první vysílání daného pořadu a diváci ho vidí zcela poprvé. 

Repríza je druhé a další vysílání pořadu či konkrétního dílu. 

Nakoupené licence k pořadům se nazývají akvizice. V takovém případě televize 

nevyrábí pořady sama, ale platí za to, aby je mohla vysílat. 

Automatická repríza je dána rozsahem licence, kterou má televize k vysílání daného 

pořadu. Pokud je opakované vysílání ve smlouvě umožněno, většinou je stanoveno, že k němu 

musí dojít do 24 hodin od premiéry1. Z tohoto důvodu jsou reprízy často vysílány v dopolední 

čas následujícího dne. U pořadů vlastní výroby může televize využívat reprízu dle svého 

uvážení. 

Původní (vlastní) tvorbou je myšlena tvorba dané televize, kdy její pracovníci či 

spolupracovníci vyrobí pořad od počátku až do konce. V případě České televize jsou původní 

tvorbou například zpravodajské relace či některé seriály. Televize nikomu neplatí za licence, 

naopak hradí veškerou produkci. 

Koprodukční filmy jsou takové filmy, které vznikají spoluprácí dané televize 

s partnery mimo instituci. Jedná se často o nákladnější díla, která by nemohla vzniknout pouze 

z peněz televize či dalších stran. 

Celoplošný kanál2 mohou přijímat obyvatelé nejméně na 70 % území České republiky. 

Plnoformátový kanál3 je kanál, který nabízí široké televizní žánry s různou tématikou. 

Nezaměřuje se pouze na jednu oblast, jako je tomu v případě sportovních, hudebních či 

dětských kanálů. 

Schématové okno je časový úsek, do kterého se vkládají v programu konkrétní pořady. 

Může jít například o zpravodajské okno, kam v případě České televize patří Události. 

  

                                                 
1 ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. 1. vydání. Praha: Literární akademie, 2013, str. 146. 
2 ROZEHNAL, Aleš. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů: Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) : komentář. Vyd. 2. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2011, str. 3. 
3 ROZEHNAL, Aleš. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů: Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) : komentář. Vyd. 2. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2011, str. 4. 
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Programování televizních kanálů není náhodné umisťování pořadů do časových oken. 

Vypovídá o tom i fakt, že k tomuto tématu vzniklo zejména v anglosaských zemích množství 

literatury a odborných textů. Právě Velká Británie a Spojené státy americké se staly spolu 

s Německem, Francií a Ruskem průkopníky televizní technologie. Sama Česká televize se 

zejména na svém začátku v 90. letech minulého století v mnohém inspirovala britskou 

veřejnoprávní televizí BBC. Dle jejích Editorial guidelines stanovila i svůj Kodex ČT. 

Skládání televizního programu je oblast spojující do sebe prvky produkce, sociologie, 

organizace, intuice, společenských znalostí a logického úsudku. Jak říká dlouholetý televizní 

pracovník a autor kanonické publikace z 60. let Valter Feldstein ve své knize Televize včera, 

dnes, zítra, „televizní divák vidí každý vysílaný pořad zpravidla v celkovém sledu několika 

pořadů, které nemohou být za sebou jen libovolně naskládány, nýbrž musí být záměrně a 

cílevědomě řazeny“.4 

Ke správnému programování kanálu je bezpochyby potřeba znalost recipienta. „Jen z 

hluboké, zasvěcené znalosti skutečného života, vřelého vztahu k lidem a zájmům celé naší 

společnosti, může vycházet správná, zkušenostmi vždy znovu ověřovaná, programová 

koncepce, která je nezbytným základem promyšlené a cílevědomé skladby televizního 

programu.“5 

I přes nabyté poznatky z lidského života nelze vytvořit univerzální kanál, který by sedl 

každému divákovi, ač se o to zejména soukromé televize snaží. Lidé jsou různí a mají 

rozdílné zájmy, odlišují se i témata, jaká v televizi vyhledávají. Z tohoto důvodu vznikají 

zejména po nástupu digitalizace žánrově zaměřené kanály. Pro milovníky sportu v roce 2006 

vznikl kanál ČT Sport, pořady pro děti lze od roku 2013 sledovat na ČT :D a umělecky 

založený divák nalezne své pořady od stejného roku na ČT art. 

ČT 1 je vlajkovou lodí České televize, má zaujmout co největší počet diváků. Lze tam 

nalézt zprávy, pořady pro děti či pamětníky, politické debaty, publicistické pořady, seriály a 

filmy. Je to tedy celoplošný a plnoformátový kanál. 

Dalším důležitým aspektem je fakt, že televize je z hlediska moderních technologií 

spíše neinteraktivní médium. Sice se snaží do vysílání zapojit prvky interaktivity, ale 

principiálně zůstává neinteraktivní. Televizi sledují nejvíce diváci starší 45 let, kteří mívají 

                                                 
4 FELDSTEIN, Valter. Televize včera, dnes, zítra: studie k některým otázkám teorie, estetiky a hist. televize se 

zřetelem k jejímu společ. významu a poslání : k 10. výročí vzniku Čs. televize. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964, str. 

101. 
5 FELDSTEIN, Valter. Televize včera, dnes, zítra: studie k některým otázkám teorie, estetiky a hist. televize se 

zřetelem k jejímu společ. významu a poslání : k 10. výročí vzniku Čs. televize. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964, str. 

102-103. 
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své životy, na rozdíl od mladších diváků, pevně strukturované. „Skladba programu má mít 

žádoucí ustálenost, protože televizní diváci požadují pravidelnost odpovídající rytmu jejich 

života a umožňující jim bez pracného hledání orientaci v programové skladbě. Je například 

naprosto nezbytné, aby denní televizní zpravodajství začínalo zcela přesně a pravidelně v 

určitou hodinu a odchylky byly skutečně jen zcela výjimečné.“6 Není proto možné, aby 

televize diváka mátla. To potvrzuje i Milan Fridrich ve výzkumném rozhovoru, který je 

přílohou této práce. „Televizní publikum si má dokázat představit pod jednotlivými dny a 

kanály, co asi může očekávat. Pak je z poloviny vyhráno – máte vytvořeno loajální publikum, 

které vám rozumí. A aby vám rozumělo, nesmíte ho podvádět. Vycházíme z divákova 

očekávání.“(1) 

Dalším prvkem je pravidelnost. Ta se projevuje i v ročním schématu. Začátek sezóny 

připadá na září, kdy vysílatelé nasazují nové pořady či premiérové díly zaběhnutých seriálů. 

Ty trvají často až do jara a následně nastupuje letní období opakování. 

Důležitá je i dynamika. Vysílání musí být pro diváka vždy přitažlivé, a tak kanál 

střídá žánry a programové typy, vedle sebe sousedí různě dlouhé pořady. V posledních letech 

se ze Spojených států amerických do Evropy dostaly tzv. stripy7. Jde o plánované sekce – 

telenovely či detektivky v odpoledních hodinách, seriály v hlavním vysílacím čase a dramata 

v pozdější večerní době. 

 

1.1 Vznik televizního programování 

Programování televizních kanálů je skoro stejně staré jako samotné televizní vysílání. 

Jakmile se v padesátých letech 20. století z experimentálního vysílání stalo pravidelné vysílání, 

už lze mluvit o programu a skladbě. I přes zkrácenou dobu vysílání bylo nutné pořady 

umisťovat po sobě. V té době však ještě televize neměly poznatky o sledovanosti, neexistovaly 

peoplemetry, podíl na trhu s pouhým jedním vysílatelem nebyl podstatný a televizní vysílače 

se ve společnosti rozšiřovaly pomalu a postupně. Ze sledování televize se stala událost, které 

se diváci přizpůsobovali, na rozdíl od dnešní doby, kdy se televize spíše přizpůsobuje divákům. 

V začátcích se diváci scházeli u televizních obrazovek, protože vlastnit televizní přijímač bylo 

kvůli jeho vysoké ceně ojedinělé. K majiteli tak přicházeli doslova lidé z celého domu či ulice, 

aby se mohli na tu novinku podívat.  

                                                 
6FELDSTEIN, Valter. Televize včera, dnes, zítra: studie k některým otázkám teorie, estetiky a hist. televize se 

zřetelem k jejímu společ. významu a poslání : k 10. výročí vzniku Čs. televize. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964, str. 

106. 
7 BIGNELL, Jonathan. An introduction to television studies. 3rd ed. London: Routledge, 2013, str. 276. 
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Už od počátku se pracovalo s umisťováním pořadů. První kanály vysílaly pouze v době, 

kdy lidé byli doma z práce, tedy večer, dopoledne se naopak ze začátku nevysílalo nic. Ovšem 

s postupným prodloužením vysílací doby získaly televize větší pole působnosti. „Programování 

původně vzniklo metodou pokus omyl. Lidem se přinášely pořady v době, kdy to vypadalo, že 

by je mohli chtít, bez větších myšlenek na to, že by mohli požadovat jiné druhy pořadů 

Nepoužívalo se žádné časové schéma, programy měly jednoduše přirozenou délku.“8 

Neexistovala tedy schématová okna a pořady nemusely mít striktní délku, jako je tomu dnes. 

 

1.2 Metody programování 

Programování není jen umístění pořadu do nějakého časového rámce nezávisle na okolí. 

Při skládání je nutné brát v potaz, jaké žánry a pořady jsou před a po nově umístěném programu. 

Pracovat se zároveň musí i s cílovými diváky, kteří budou v tu dobu pravděpodobně u televizní 

obrazovky. Není možné například „skákat“ z dětského filmu na klasické zpravodajství a z něho 

zpátky na dětský pořad. Podle publikace Martina Štolla je „sousedství pořadů mnohdy 

vynalézavé. Je potřeba si uvědomit, že může ovlivnit nejen vnímání celku, ale i vnímání 

každého z pořadů zvlášť“.9 Cílem programování je, aby se divák díval na daný kanál co nejdéle. 

Samotná praxe probíhá tak, že na začátku vzniká osa, většinou reprezentována 

zpravodajstvím10. Hlavní zpravodajská relace, ke které se postupem let přidaly i další během 

dne, určuje základní místo dne a počátek času s nejvyšší sledovaností, tedy prime time. Dále se 

televizní schéma dělí do vysílacích oken. Kvůli přehlednosti a pravidelnosti jsou tato vysílací 

okna v rámci týdnů na skoro stejných místech, pokud je o něco málo neposune například delší 

předchozí pořad či mimořádná událost.  

Při umisťování nových pořadů v hlavním vysílacím čase se často využívají zvláštní 

techniky. Literatura se zmiňuje přibližně o deseti strategiích. Ty nejčastější zde stručně 

vysvětlím. 

 Lead-Off – Hlavní vysílací čas začíná divácky silným pořadem, který určuje, 

jak bude zbytek večera vypadat. 

 Lead-In – Při této technice je vyzkoušený pořad umístěn před slabší. 

                                                 
8 ELLIS, John. Scheduling: The last creative act in television? Media, Culture [online]. 2000, 22(1): 25-38 [cit. 

2015-11-07]. ISSN 01634437. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&an=2916692&scope=site 
9 ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. 1. vydání. Praha: Literární akademie, 2013, str. 67. 
10 ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. 1. vydání. Praha: Literární akademie, 2013, str. 68. 
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 Hammocking – Nový pořad je umístěn mezi dva, na které jsou diváci již zvyklí. 

Dochází tak ke kontrole přesunu diváctva. Lidé jsou zvyklí sledovat oba pořady, 

a proto je šance, že zůstanou i na novinku mezi nimi. 

 Blocking – Při této metodě se umístí nový počin vedle podobného typu pořadu, 

který je osvědčený. Diváci jsou naladěni v určitém duchu a pokračují na 

novinku. 

 Tent-Poling – Nejsilnější pořad je umístěn na konec hlavního vysílacího času. 

Tato strategie sází na to, že publikum zůstane kvůli tomu nejlepšímu až do 

konce. 

 Bridging – Stopážově delší pořad je vysílán tam, kde další kanály mají spíše ty 

kratší. Divák tak sledováním delší show zmešká dva poloviční pořady u 

konkurence. 

 Counterprogramming – Vysílatel jde proti nabídce konkurence, nabízí něco 

žánrově zcela odlišného, nabízí alternativu. 

 Blunting – Konkurenční vysílatelé jdou do konfliktu. Žánrově stejné pořady 

jdou do střetu kdo s koho. 11 

Použití těchto programovacích strategií v českém televizním prostředí potvrzuje i 

Renata Týmová. „Například docusoap Rozsudek byl původně v access prime time před 

Událostmi, a tam se mu moc nevedlo. Změnili jsme pozici pořadu na pondělí po Případech I. 

oddělení a najednou získal dvojnásobek diváků. Spojilo se nám to žánrově, je to podobná 

tématika.“(3) 

 

1.3 Sledovanost 

Sledovanost či rating je důležitý aspekt každé televize. Komerční vysílatelé dle ní 

vypočítávají ceny reklamy v jednotlivých časech vysílání. Pro televize veřejné služby není 

sledovanost tak podstatná, respektive by neměla být. Ovšem jelikož dostávají většinou peníze 

z koncesionářských poplatků, jako je tomu u České televize, musí být financování postavené 

na výsledcích vysílání. Televizi, kterou nikdo nesleduje, bude chtít málokdo financovat. 

                                                 
11 BROWNING, Leigh. Popular Culture: Looking Beyond the Surface of Television Programming. Texas 

Speech Communication Journal [online]. 2009, 34(1): 39-41 [cit. 2015-11-06]. ISSN 03638782. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&an=45323582&scope=site. 
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Rating12 v procentech nebo tisících znamená, kolik lidí z cílové skupiny se v průměru 

ve sledovaném úseku na vysílání dívalo. 

Dále se zkoumá i podíl na trhu, jinak zvaný share. „Jde o podíl televizní stanice v daném 

okamžiku na celkové sledovanosti všech ostatních stanic.“13 Tento údaj je uváděný 

v procentech a vypovídá o tom, jaký podíl diváků z publika přítomného u televizorů sleduje  

konkrétní pořad. Jejich sečtení musí dát dohromady 100 procent.  

V průzkumech sledovanosti je publikum rozděleno na několik základních 

sociologických skupin. Jedná se o ženy starší 15 let, muže starší 15 let, obě pohlaví nad 15 let 

dohromady a nakonec děti ve věku 4 až 14 let. 

1.3.1 Způsoby měření sledovanosti a spokojenosti 

Původně se od roku 1972 v Československu a následně v Česku využívaly tzv. 

deníčkové výzkumy. „Pět set diváků z cílové skupiny 15+, z nichž se část kvartálně 

obměňovala, dostalo do rukou sešity a zaznamenávali nejen to, co viděli, ale co se jim na tom 

líbilo a nelíbilo, jaká navrhují zlepšení apod.“14 Česká televize zjednodušenou verzi této metody 

používá nadále, ale k jiným účelům, což bude vysvětleno níže. 

Od 1. června 1997 se začala využívat metoda elektronických peoplemetrů. „Peoplemetr 

je mechanismus, který monitoruje, kdy daná domácnost začala televizi sledovat a kdy přestala. 

Monitoruje zároveň i kanál a dobu, který je sledován a jak dlouho.“15 Přístroj odlišuje jednotlivé 

členy domácnosti, pod každým tlačítkem peoplemetru se skrývá někdo jiný. Každý účastník 

měření se tak stisknutím tlačítka přihlásí ke sledování televize, i když už ji třeba někdo jiný 

z rodiny sleduje. Na konci sledování se zase odhlásí. Do měření se promítá i odložená 

sledovanost, kdy se diváci na pořad nedívají živě, ale nahrají si ho.(3) Výsledky tohoto 

zkoumání ukazují, kdy se diváci přestali o pořad zajímat, kdy přepnuli na jiný kanál a o co měli 

největší zájem. Peoplemetr, provozovaný od roku 2002 výzkumnou skupinou Nielsen 

Admosphere16,  zasílá zaznamenaná data Asociaci televizních organizací. Každý rok je 

obměněna čtvrtina sledovaných recipientů. ČT společně s dalšími českými televizemi, stejně 

jako vysílatelé po celém světě, využívají právě tuto technologii. Podle slov Renaty Týmové je 

v České republice nainstalováno 1850 peoplemetrů ve stejném počtu domácností, což je skoro 

4500 jednotlivců. Na počet obyvatel v zemi je to poměrně vysoký počet, protože oproti tomu 

                                                 
12 ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. 1. vydání. Praha: Literární akademie, 2013, str. 108. 
13 ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. 1. vydání. Praha: Literární akademie, 2013, str. 109. 
14 ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. 1. vydání. Praha: Literární akademie, 2013, str. 112. 
15 BIGNELL, Jonathan. An introduction to television studies. 3rd ed. London: Routledge, 2013, str. 259. 
16 Peoplemetry už 16 let zjišťují, kdo se dívá na televizi [online]. Česká televize [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1091007-peoplemetry-uz-16-let-zjistuji-kdo-se-diva-na-televizi 
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například Německo, jež má přes 80 milionů obyvatel, používá 4000 peoplemetrů. Peoplemetry 

mají u sebe domácnosti, které složením, vzděláním, chováním a bydlištěm reprezentují celou 

českou populaci.17  

Pomocí počtu vstupů a IP adres se měří online vysílání, kdy vysílatel ví, jaký pořad 

divák sleduje a jak dlouho. Nedochází tam však k tzv. kontinuálnímu sledování více pořadů 

najednou a mnozí diváci ani nesledují pořad do konce. 

Spokojenost diváků se zaprvé určuje právě sledovaností z peoplemetrů. Dále Česká 

televize provádí vlastní sociologický výzkum pomocí zjednodušených programových deníčků 

u stovky respondentů. „Respondenti přidělují pořadům, které v daném týdnu zhlédli, známku 1 

až 10, kdy 1 = nejhorší hodnocení, 10 = nejlepší hodnocení.“18 Respondenti jsou pravidelně 

obměňování, jejich celkový počet se pohybuje v průměru kolem 30 tisíc diváků za úsek tří 

měsíců. Z přidělených známek se pak počítá tzv. koeficient spokojenosti, který zrcadlí 

uspokojení diváckého očekávání na škále od 1 do 10. Průměrná spokojenost se podle dat ČT 

pohybuje kolem 8,2.19 

 

1.4 Cílová skupina 

Cílová skupina je v televizním prostředí skupinou diváků, na kterou se vysílatelé 

zaměřují. Zkoumá se její chování, potřeby a přání. Ien Angová20 vysvětluje, že i přes stabilní 

úspěch televize v udržení pozornosti lidí, je publikum extrémně těžké definovat, zaujmout a 

udržet. Televizní instituce se tak o to musí neustále snažit. Komerční televize jdou po zisku a 

dle výsledků sledovanosti nastavují ceny pro inzerenty. 

Každý pořad má svého určeného cílového diváka. „Například akční a dobrodružné filmy 

zajímají muže, ženy zase sitkomy, současná hudební scéna teenagery, seriály mladší ženy, a 

například talk show starší ženy. Některé pořady přitahují skoro univerzální publikum.“21 Je tedy 

nezbytné, aby daný pořad byl umístěn v čase, kdy je jeho klíčový divák nejvíce zastoupen u 

televize. 

                                                 
17 Peoplemetry už 16 let zjišťují, kdo se dívá na televizi [online]. Česká televize [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1091007-peoplemetry-uz-16-let-zjistuji-kdo-se-diva-na-televizi 
18 Co znamená spokojenost [online]. Česká televize [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/metodika-vyzkumu/co-znamena-spokojenost/ 
19 Co znamená spokojenost [online]. Česká televize [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/metodika-vyzkumu/co-znamena-spokojenost/ 
20 GORTON, Kristyn. Media Topics : Media Audiences : Television, Meaning, and Emotion. Edinburgh, GBR: 

Edinburgh University Press, 2009. ProQuest ebrary. Web. 6 November 2015. 
21 PEREBINOSSOFF, Philippe, Brian GROSS, Lynne S GROSS a Edwin T VANE. Programming for TV, 

radio, and the Internet: strategy, development, and evaluation. 2nd ed. Boston: Focal Press, 2005, str. 225. 
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Tvůrce i producent už před uvedením pořadu do výroby orientačně určují, na koho daný 

pořad cílí. Mainstreamové kanály jako ČT1 se často zaměřují na co nejširší publikum, tedy na 

diváka staršího 15 let. Používají sociologické zkoumání a peoplemetry k tomu, aby v daný čas 

nabídli nejvhodnější pořad těm, kteří jsou právě u televize. Vychází se i ze zkušenosti historie 

měření. Například ranní čas o víkendech proto patřil (ještě před začátkem kanálu ČT :D) 

dětským pořadům, protože děti obvykle vstávají dříve než jejich rodiče. V hlavním vysílacím 

čase naopak cílí na co nejširšího diváka, a pokud ne na celou rodinu, bývá to kategorie 15+, 

tedy všichni diváci starší patnácti let. 

Jeremy Orlebar v Knize o televizi vysvětluje způsob, jakým je možné určit umístění 

nového díla. Je možné „otestovat daný formát nebo kompletní sérii celého pořadu 

prostřednictvím diskuze v tzv. focus group diváků. Účastníci focus group mohou být například 

tázáni, zda by se na nový pořad dívali raději v sedm nebo v osm hodin večer a zda by měl být 

umístěn do víkendového programu, nebo být vysílán ve všední den.“22 

Focus group je skládána tak, aby představovala demografickou skupinu, pro kterou je 

nový pořad primárně určen. „Lidé jsou tázáni nejen na názory ohledně prvních dílů, ale také 

ohledně jejich sledovacích návyků. ‚Líbilo by se to vaší babičce?‘ – tam se zohledňuje tzv. 

familiární faktor.“23 Jde však pouze o malý vzorek vybrané populace a výsledky zkoumání 

mohou být nepřesné. 

„Pomocí vzorků a technik, které se používají k měření publika, mohou být diváci odlišeni dle 

věku, sociální vrstvy, pohlaví, regionu, způsobu sledování a také dle stupně porozumění 

danému programu.“24 

Česká televize také zkoumá své diváky a jejich zastoupení ve společnosti. Na webových 

stránkách zveřejňuje divácký profil České televize pro poslední rok.25 Tato data mohou být 

následně aplikována v programu a ve výrobě nových pořadů. Za rok 2014 ženy sledovaly kanál 

ČT1 denně v průměru o 8 minut déle než muži. U ostatních kanálů naopak vedli muži. Dále je 

z dat zřejmé, že největší share při sledování prvního kanálu televize veřejné služby má věková 

skupina 65+ s celkovými 19,18 %. Oproti tomu například share skupiny 15 – 24 je jen 6,48 %. 

Co se týče vzdělání, největší podíl 19,93 % mají vysokoškolsky vzdělaní lidé. Diváci se 

                                                 
22 ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012, str. 71. 
23 ELLIS, John. Scheduling: The last creative act in television? Media, Culture [online]. 2000, 22(1): 25-38 [cit. 

2015-11-07]. ISSN 01634437. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&an=2916692&scope=site 
24 ELLIS, John. Scheduling: The last creative act in television? Media, Culture [online]. 2000, 22(1): 25-38 [cit. 

2015-11-07]. ISSN 01634437. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&an=2916692&scope=site 
25 Divácký profil [online]. Česká televize [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/sledovanost-a-spokojenost/profil-divaku/ 
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základním vzděláním tvoří 12,82 %. Jen o necelá 2 procenta (16,46 %) vedou lidé z místa 

bydliště čítajícího nad 100 tisíc obyvatel nad obcemi do 999 občanů (14,48 %). Z hlediska krajů 

je na prvním místě Jihomoravský kraj s 16,85 %, Praha je druhá s 16,79 %. Nejmenší podíl měl 

Karlovarský kraj s 13,66 %. Z toho vyplývá, že hlavní divák České televize je obecně starší a 

vzdělanější člověk. 

 

1.5 Česká televize 

Česká televize je provozovatelem televizního vysílání tzv. veřejné služby. Její 

fungování je ustanoveno Zákonem o České televizi 483/1991 Sb. Není tedy možné její činnost 

ukončit odebráním licence, jako je tomu u soukromých provozovatelů. V takovém krajním 

případě by muselo dojít ke změně tohoto zákona. Jelikož jde o instituci, jejíž hlavní příjem je 

sestaven z koncesionářských poplatků, váže se k ní i Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a 

televizních poplatcích. Dále fungování České televize určuje Zákon č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuální 

službě na vyžádání. 

Česká televize vznikla 1. ledna 1992, rok na to zanikla Československá televize. Pod 

novou instituci byl převeden majetek Československé televize na českém území, a to ještě před 

vznikem samostatného státu. 

Dle zákona o České televizi má Česká televize jako vysílatel veřejné služby za úkol 

„vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny 

obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo 

národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy 

a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých 

směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost.“26 To 

znamená, že Česká televize nemůže mít, stejně jako soukromé televize, na prvním místě 

vysokou sledovanost a z toho plynoucí zisk od inzerentů. Naopak má závazky vůči veřejnosti, 

které musí naplňovat. 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Zákony [online]. Česká televize [cit. 2016-02-03]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/zakony/ 
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2 Výzkum kanálu ČT1 

Pro zkoumání skladby kanálu ČT1 v roce 2015 byly v této práci použity čtyři týdny 

programu. Vybrala jsem je v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby bylo možné zkoumat případné 

změny a také cyklus televizní sezóny. Nevyhnula jsem se letnímu měsíci, protože jde o období, 

pro které jsou specifické reprízy. 

Prvním sledovaným týdnem byl zimní týden mezi 12. a 18. lednem. Následoval jarní 

týden od 13. do 19. dubna. Léto bylo zkoumáno v úseku od 13. do 19. července a zkoumaný 

podzimní týden se nachází v rozmezí od 14. a 20. září. Záměrně je vynechán prosinec, kdy je 

programování natolik odlišné od zbytku roku kvůli vánočnímu schématu vysílání. Pro 

komparaci a nastínění pravidel skládání jsem si vybrala výrazné úseky programu – dopolední 

čas a prime time. 

Abych se vyhnula opakování názvů měsíců a zpřehlednila komparaci, budu odkazovat 

na jednotlivé týdny pomocí vzorků – lednový vzorek A, dubnový vzorek B, červencový 

vzorek C a zářijový vzorek D. 

Česká televize na rozdíl od jiných vysílatelů nabízí na svých webových stránkách27 i 

archiv televizního programu, ve kterém je možné najít schémata jednotlivých kanálů až do 1. 

ledna 2000. Jednotlivé dny v týdnu jsem porovnávala se stejnými dny v ostatních měsících. 

Snažila jsem se definovat nejzajímavější aspekty a zaměřila jsem se převážně na prime time, 

který je pro každou televizi nejdůležitějším vysílacím časem. Dále jsem si našla staré televizní 

programy ze zkoumaného období publikované v magazínu Pátek Lidových novin, ze 

zkoumaného období, abych zjistila, co nasazovaly hlavní konkurenční kanály FTV Prima a TV 

Nova v ten daný den v hlavním vysílacím čase. Na tomto vzorku bych ráda komparativní 

metodou posoudila, zda ČT1 nějakým způsobem reagovala na konkurenční pořady – šla proti 

nim, nebo nabízela něco podobného. 

 

2.1  Vymezení kanálu ČT1 

První kanál České televize je tím nejmainstreamovějším kanálem tohoto vysílatele 

veřejné služby. Navazuje na historicky nejstarší kanál v České republice (respektive 

v Československu). Jak uvádí v rozhovoru Milan Fridrich, ČT1 je kanál rodinný, který vysílá 

většinové žánry určené pro široké publikum a snaží se zasáhnout všechny členy rodiny. 

                                                 
27 TV program [online]. Česká televize [cit. 2016-01-01]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/ 
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Tradičnost ČT1 doplňuje podle něj i fakt, že tento kanál vysílá převážně českou dramatickou, 

zpravodajskou a publicistickou tvorbu, akvizice nabízí publiku spíše výjimečně. 

Při rozhovorech s programovými zaměstnanci České televize často zaznívá slovo 

„nadhodnota“, kterou mají pořady České televize divákům přinést. Milan Fridrich tento termín 

vysvětluje jako práci s originální tvorbou. „Seriály, které tvoříme, mají mít nadčasovou 

hodnotu, obsahují obecnější sdělení,  s proto je bude možné vysílat i za deset let, stejně jako 

například Četnické humoresky nyní. Mají vysokou profesionální kvalitu. Snažíme se dávat 

prostor nejlepším tvůrcům a podporujeme v rámci našich možností vznik toho nejkvalitnějšího, 

co u nás může vzniknout. Jsou tam prvky edukativní, společensky důležité apod.“(1) Lidé podle 

Milana Fridricha mají ve zvyku srovnávat nové se starším a známým. 

Jiná situace je u komerčních televizí. Jejich tvorba se řídí výdaji, seriály vznikají ve 

velkém množství a narychlo, scénáře jsou napsané rychlou jehlou a vzájemně se výrazně 

podobají. „Nadhodnota“ není jejich primárním cílem. 

2.1.1 Porovnání s ostatními kanály 

Televizní vysílatelé nabízejí, a mají k dispozici v době digitálního vysílání, většinou 

více než jeden kanál. Česká televize jich v současné době má šest, přičemž ČT:D a ČT art se 

dělí o jednu vysílací frekvenci, což je v evropském kontextu unikátní jev. Na rozdíl od kanálu 

například britské BBC, která uzpůsobuje své programy dle cílových skupin, odlišuje Česká 

televize své kanály spíše žánrově. 

 ČT1 cílí na nejširšího diváka. Tento rodinný kanál nabízí recipientům pořady, 

které je informují, baví i vzdělávají. Kanál vznikl rok poté, co byla založena 

České televize, tedy 1. ledna 1993. 

 ČT2 byl založen společně s ČT1. Původně se na něm vysílalo vše, co se 

tematicky „nehodilo“ nebo časově „nevešlo“ na první kanál – významné 

sportovní přenosy, dokumenty, dětské pořady, kultura. Od roku 2005 se vznikem 

dalších kanálů došlo u ČT2 k větší profilaci. V současné době by se dal tento 

kanál definovat jako ten, který nabízí převážně pořady se znalostní složkou. 

Nabízí dokumenty, cestopisy, cykly, zahraniční akvizice či doplňující dětské 

pořady. 

 ČT24 započala své vysílání v květnu 2005. Nabízí čtyřiadvacetihodinové 

zpravodajství, má své vlastní pořady a rubriky. S prvním kanálem ji pojí 

Události, Zprávy ve 12 a Otázky Václava Moravce – tyto pořady běží ve stejnou 
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dobu na obou kanálech, ačkoli druhá hodina OVM je vysílána už pouze na 

zpravodajském  kanálu. 

 ČT sport vznikl v únoru 2006, do té doby vysílal sportovní přenosy druhý kanál. 

Jde o výhradně sportovní program, prostor zde dostávají i méně známé sporty a 

diváci tu mohou sledovat přímé přenosy a speciální sportovní zpravodajství.  

 ČT :D se zaměřila se svým programem na dětského diváka. Do jejího vzniku 

v srpnu 2013 nabízeli dětské pořady pouze satelitní vysílatelé, pro děti byly 

určené bloky buď na ČT1, nebo na ČT2.  

 ČT art vznikla společně s ČT :D. Částečně ubrala pořady kanálu ČT2, který 

dříve vysílal kulturní pořady. Na ČT art mohou diváci sledovat dokumenty o 

umělcích všech oblastí, divadelní představení, koncerty, přenosy z udílení 

uměleckých cen i zahraniční seriály. 

Je nežádoucí, aby si tyto kanály konkurovaly. Samozřejmě ne vždy se tomu dá vyhnout, 

ale při programování je třeba brát v potaz, že není dobrý krok umístit na ČT1 i na ČT2 stejný 

typ pořadu, který cílí na podobného diváka. Proto je ČT2 spíše menšinovou alternativou 

k mainstreamové ČT1. První kanál by se neměl připravovat (nebo jen minimálně)  o diváky ani 

s konkurenčními kanály, na což se zaměří část práce s názvem Konkurenční prime time, kde se 

na hlavním vysílacím čase ukáže, jak Česká televize reaguje na vysílání ostatních televizí. 

 

2.2 Programování kanálu ČT1 

Praktické programování kanálů není otázka týdnů či měsíců. Jak uvádí Simona 

Nosková, která má na starosti praktické skládání kanálu ČT1, Česká televize má tříleté 

programové plány. V nich se řeší obecná schémata a významná výročí. Dosazování 

konkrétních pořadů do jednotlivých oken probíhá přibližně s měsíčním předstihem, což je 

stanoveno tištěním televizních magazínů s přehledy programů jednotlivých kanálů. 

Samozřejmě se někdy vyskytnou události, které se naplánovat nedají a rozházejí celý 

program. „Když zemřel Václav Havel, shodilo to celé vysílání. Začali se tomu věnovat na 

více kanálech, jak to chtěl pan Milan Fridrich.“(2) 

Oslovení „Jeho Veličenstvo Divák“, jak o divácích mluví Česká televize na svých 

stránkách, poukazuje na důležitost a význam této role. Bez diváků by nebyla Česká (nebo 

jakákoli jiná) televize, natož program. 

Při programování je kromě sledování ostatních kanálů a jejich pořadů v rámci České 

televize zároveň nutné znát skladbu konkurenčních televizí, jejich pevné schéma a následně i 
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konkrétní vysílané pořady. Správná strategie programování je taková, že pokud kanál najde 

mezeru ve vysílání ostatních televizí, nabídne širokému spektru diváků nějakou alternativu. 

Například pokud TV Nova vysílá na svém hlavním kanálu v pátek večer premiéru amerického 

filmu a FTV Prima nabízí reprízu americké komedie, bylo by špatným krokem zařadit do 

programu ČT1 zahraniční akvizici. V takovém případě se vyplatí nasadit něco ryze českého – 

stálici, jako jsou Četnické humoresky či zábavný a vzdělávací pořad. Odlišná nabídka přitáhne 

toho diváka, který si nenašel nic mezi nabídkou ostatních kanálů. 

Než je nový pořad vyroben a umístěn do schématu daného kanálu, dochází v rámci 

České televize k procesu schvalování, tzv. predikci. Jak uvádí v přiloženém rozhovoru Renata 

Týmová, každý pořad prochází před postupem do výroby připomínkovacím řízením, které 

podává kreativní producent daného díla. Dále ho opřipomínkují pracovníci programu a 

následně ho zkoumá Programová rada, která je složená z managementu ČT. Pokud je pořad 

schválen, pokračuje do výroby. Následně producent doporučí časové umístění v rámci 

schématu a útvar Výzkumu a analýz to potvrdí, nebo odůvodněně zařadí jinam. 

Když je vyroben první díl, většinou následuje tzv. testing, neboli testovací promítání 

cílové skupině, kterou určí útvar Výzkumu a analýz dle zaměření pořadu. Takovým způsobem 

se podle Renaty Týmové zjišťuje zpětná vazba. Jde o způsob vyvarování se chyb ve výrobě a 

pracovníci také zjistí, jakým směrem se má vývoj pořadu ubírat. Česká televize se z výsledků 

dozvídá, kde by si lidé pořad nejraději pustili, jak ho hodnotí z hlediska kvality – originality, 

zaujetí a spokojenosti. Velikost testovacích skupin se liší v závislosti na žánru testovaného 

pořadu. „Někdy uděláme klasické focus group tří až čtyř lidí, někdy zvolíme jinou metodu a 

promítáme pořad před sto lidmi.“(3) 

Po odvysílání pořadu zkoumá ČT jeho úspěšnost v daném časovém okně. Pracovníci 

díky minutovému průběhu sledování vědí, jak si tam vedly jiné pořady daného žánru. Pokud 

se umístění neosvědčí, může dojít ke změně, ta nastává podle slov Renaty Týmové spíše u 

nových a nezaběhnutých typů pořadů, jako jsou tzv. docusoap. „Docusoap Čtyři v tom jsme 

nasadili na ČT2, bylo to pro minoritnějšího diváka, lidé se s tímto žánrem museli seznámit 

[…] Až ve třetí řadě jsme ho nasadili na hlavní kanál.“(3) 

2.2.1 Jak divák ovlivňuje program 

Nezbytným prvkem  při programování kanálu je spojení programového schématu 

s životy diváků. Pokud pořady nevychází vstříc rytmu lidského života a jednotlivých cílových 

skupin, nezískají si potřebné publikum. Divák tedy programovou skladbu ČT1 ovlivňuje 

výrazně, ale tato část práce se zaměří jen na nejvýznamnější znaky tohoto aspektu. 
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Rodiče představují významnou skupinu diváků. Již v historii se programové schéma 

upravovalo právě dle jejich potřeb. Příkladem může být Velká Británie 50. let 20. století. „Do 

roku 1957 měla britská televize tzv. batolecí příměří mezi 6. a 7. hodinou večerní. Během tohoto 

času se nevysílaly žádné programy, aby měli rodiče možnost uložit své děti ke spánku.“28 

V současné době Velká Británie již takovéto přerušení vysílání nepraktikuje, je však možné 

setkat se s jiným přiblížením kanálu či pořadu zejména matkám, které jsou doma s dětmi. 

Příkladem je pořad Sama doma, který vysílá ČT1 v popoledním čase. „U žen s dětmi víme, že 

kolem 13. hodiny ukládají děti, proto se pořad Sama doma profiluje i pro ženy staršího věku, 

které to v tu dobu sledují.“(3) Televize tedy pracuje i s takovým detailem lidského života, jako 

je ukládání potomků ke spánku. Sama doma v tomto čase zařazuje tematické příspěvky i pro 

ženy vyššího věku, které by měly doplnit případný výpadek v divácké skupině. 

Dá se říci, že ovlivňování funguje i obráceně, tedy že televize ovlivňuje lidské životy. 

Pro vysílatele je ideální, když si lidé dle televizního programu plánují svůj volný čas. Kvůli 

svému oblíbenému pořadu míří po práci rovnou domů, aby o něj nepřišli. Toto je cílem televizí, 

vytvořit u diváků návyk, který je donutí sednout si k obrazovce a sledovat právě jejich kanál. 

Častým jevem v programové skladbě je propojení dvou večerů stejným pořadem. 

Soukromé televize tento trend využívají i dvakrát do týdne – pondělky jsou provázané se 

středami a úterky se čtvrtky. Je to otázka divácké loajality a podobného životního rytmu 

v těchto dnech. V případě TV Nova vznikla okna silných úterků a čtvrtků, kdy diváci sledují 

již přes deset let Ordinaci v růžové zahradě. Televizní vysílatel veřejné služby tento trend také 

využívá, ovšem v menší míře. Renata Týmová v rozhovoru uvádí, že Česká televize má 

pestřejší schéma, než je tomu u soukromých českých televizí. Na rozdíl od nich má větší 

možnost využití archivních příspěvků. „V pátek by mělo být něco rodinnějšího. V pondělí se 

zase hodí krimi, souvisí to s tím, kdo sedí u televize a také se školní docházkou.“(3) Co se týče 

provázanosti v rámci zkoumaných týdnů, úterky jsou provázány se čtvrtky seriálem Vyprávěj 

nebo Nemocnicí na kraji města i jejím pokračováním po dvaceti letech. Naopak pondělní a 

středeční hlavní vysílací čas je svázán pouze v červencovém týdnu seriálem Malý pitaval 

z velkého města. Je tedy patrné, že Česká televize provázanost opravdu využívá méně než 

komerční konkurence. 

„Ačkoli batolecí příměří už dávno neexistuje, na kanálech ITV i BBC existuje „dětská 

hodinka“, během které programy cílí na mladé diváky. Ta končí v šest hodin večer, kdy se vrací 

                                                 
28 ROBINS, Tim. TV Times: Time, space and television scheduling. Time [online]. 1995, 4(3): 397-407 [cit. 

2015-11-07]. ISSN 0961463X. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&an=11489713&scope=site 
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„dospělé sledování“ s brzkými večerními zprávami.“29 S podobným principem pracuje program 

ČT1, jenž reaguje na návrat diváků domů. Po 16. hodině nasazuje informační a vzdělávací 

pořady typu Cestománie, AZ kvíz. Následuje tzv. access prime time, který začíná v 18 hodin a 

na prvním kanálu České televize je typický pro vysílání zpravodajských Událostí v regionech 

a znalostních pořadů typu Míň je víc. Následuje hlavní zpravodajská relace, jež začíná pět minut 

před 19. hodinou předpovědí počasí. 

Životní rytmus diváků ve všední den určuje to, že prime time končí na ČT1 s 22. 

hodinou, kdy velká část diváků odchází od televizních obrazovek. Od tohoto okamžiku schéma 

přechází k pořadům pro užší publikum, zejména mladší muže(3), kteří v pozdních večerních a 

nočních hodinách dominují ve sledovanosti nad ostatními skupinami.  

Program také ovlivňuje daná sezóna a aktuální počasí. V létě televizi sleduje výrazně 

menší počet lidí než v zimních měsících. Proto televize nasazují úsporný režim, při kterém jsou 

vysílány převážně reprízy. Investice do nových pořadů se v tomto období „nevyplatí“ a spíše 

se šetří na „špičku“, která nastává s příchodem září a začátkem školního roku. Úsporný režim 

je ve zkoumání patrný například u Studia 6, které během roku začíná každý všední den v 5:59, 

zatímco v období letních prázdnin v 6:59. Tento fakt popisuje Renata Týmová slovy: „Čím 

horší počasí, tím lépe pro televizi. Na všech kanálech i u konkurence v létě běží úsporné 

schéma.“(3) 

2.2.2 Dopolední čas 

Dopolední čas všedních dnů je doba, kdy televizní obrazovky sledují zejména diváci 

v důchodu, ženy v domácnosti či na mateřské dovolené, děti předškolního věku nebo lidé, kteří 

pracují na směny. „Vždy detailně víme, jak, kdy a jaké cílové skupiny sledují televizi. Dle 

těchto dat se snažíme nasazovat pořady do vysílání. Netýká se to však jen ČT a jejího hlavního 

kanálu, ale i ostatních. Například ve všední den jsou u televize starší věkové skupiny, proto se 

například na kanále ČT1 snažíme v dopoledních hodinách cílit na toto starší publikum. Data 

máme k dispozici z peoplemetrového výzkumu.“(3) 

Dopolední vysílací čas je na ČT významně věnován reprízám, právě ty jsou dalším 

důležitým prvkem programování. Většinou jde o „automatické reprízy“. Skutečnost, kdy bude 

pořad opakován, „souvisí i s právy, které nám k dané věci dávají distributoři. Opakování 

probíhá většinou druhý den dopoledne nebo obden.“(3) I v případě repríz kontroluje oddělení 

                                                 
29 ROBINS, Tim. TV Times: Time, space and television scheduling. Time [online]. 1995, 4(3): 397-407 [cit. 

2015-11-07]. ISSN 0961463X. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&an=11489713&scope=site 
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Výzkumu a analýz sledovanost. Pokud repríza ve sledovanosti tzv. propadne, nadále se pořad 

neopakuje a nahrazuje ho jiný. Při zkoumání čtyř vybraných týdnů je jasné, že reprízy probíhají 

v dopoledních hodinách před Zprávami ve 12 a společenským pořadem Sama doma. Nejčastěji 

se reprízují seriály nebo filmy z hlavního vysílacího času předchozího dne. V lednu ČT 

reprízovala například seriál Vyprávěj, v dubnu divákům opakovala Kousek nebe, v září mohli 

lidé vidět reprízy komediální série Rudyho má každý rád. V létě k reprízám dochází výrazně, 

dá se říci, že jde o období repríz, jak bylo řečeno výše. U repríz je také nutné brát v potaz, zda 

se daný pořad hodí opakovat v dopoledním času, kdy jsou u televize přítomny i děti a mládež. 

V případě pořadu DoktorkA by děti mohly dostat strach z probíraných nemocí, proto se v tomto 

čase nereprízuje.(2) 

2.2.3 Prime time 

Prime time, neboli hlavní vysílací čas, je v televizním prostředí pro vysílatele 

nejzajímavější denní dobou, kdy je u televizních obrazovek, a to zejména během pracovních 

dní a zimních měsíců, největší počet diváků. Jde o časový úsek, kdy je u obrazovek teoreticky 

nejširší zastoupení diváků různých skupin, jež jsou ochotny strávit pár hodin u svých 

oblíbených pořadů. „Na komerčních televizích je to od 19:00 do 23:00 hodin. Česká televize to 

má nastavené od 19:00 do 22:00 hodin.“(3) Ač se to může v současné době, kdy lidé ve velkých 

městech pracují od devíti hodin ráno, zdát nesmyslné, právě po 22. hodině dochází k největšímu 

odlivu diváků. Tento fakt Renata Týmová vysvětluje slovy, že „velká část české populace mimo 

hlavní město stále chodí do práce od šesti nebo od sedmi hodin ráno.“(3) Od 22. hodiny tedy 

nastupuje noční program určený hlavně mužskému publiku. Takovým příkladem může být 

seriál Kriminalista z 13. 7. 2015 nebo film Sametoví vrazi z 19. 4. 2015. 

V současné době se konkrétní struktura hlavního vysílacího času ČT1 ustálila na 

různých žánrech v různé dny. Pokud nedochází k výjimečným událostem či není třeba umístit 

někam nový typ pořadu, zůstává schéma stejné. Ač se pořady v hlavním vysílacím čase žánrově 

liší, podle Renaty Týmové nemá Česká televize stanovené různé cílové diváky. Je však patrné, 

že zábavný pořad v sobotu sleduje jiný typ diváka než pondělní kriminální seriál. Schéma je 

dle slov Simony Noskové následující (příklady jsou ze zkoumaných týdnů): 

Pondělí nabízí kriminální původní seriál – úsek A vysílá Vraždy v kruhu, následuje 

Panoptikum Města pražského, v úseku C běží Malý pitaval z velkého města a nakonec mohli 

diváci sledovat Labyrint. Jak je vidět, tohoto modelu se programování pevně drží, a to i v letních 

měsících. 
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Úterý je ve znamení tradičnějšího či retro seriálu – běží tam Vyprávěj v úsecích A i B, 

v C ho nahrazuje Nemocnice na kraji města, v D následuje navazující Nemocnice na kraji města 

po dvaceti letech. Právě Nemocnice na kraji města je příkladem tzv. výročí, která tato práce 

osvětlí dále.  

Středa přináší většinou zábavu, jako je Pošta pro tebe – ve zkoumaných týdnech tam 

po sobě následují tragikomedie Láska je láska, zábavný pořad Kousek nebe, Malý pitaval 

z velkého města a První republika. Tento den je značně variabilní, na rozdíl například od 

pondělního hlavního vysílacího času. Střídají se tu seriály, zábavné pořady a filmy. 

Čtvrtek nabízí seriál, stejný jako v úterý – dvakrát je tedy vysíláno Vyprávěj a následně 

dvakrát Nemocnice na kraji města. Tento model využívají televize velmi často, je daný 

podobným životním režimem diváků. 

Pátek je ve znamení rodinných seriálů nebo filmů – v úseku A to značí Znamení koně 

II., v B pohádka Princezna ze mlejna, v C pohádkový film Tajemství lesní země a v D nastupuje 

premiérová série Doktor Martin. Páteční prime time pracuje s tím, že pátý den týdne přichází 

víkend, děti následující den nemusí do školy, a proto jsou nasazeny pořady, které jsou určeny 

širší rodině. 

Sobota znamená „velkou sobotní zábavu“. Patří k ní především zábavné a vzdělávací 

pořady – v A Televarieté 45 let, v B Hodina pravdy, v C Zázraky přírody a v D Hodina pravdy. 

Sobotní vysílání v hlavním čase je dlouhodobě známé pro nejrůznější soutěže a zábavné pořady. 

S Hodinou pravdy a Zázraky přírody se tu diváci setkávají už poměrně dlouho. 

Neděle nabízí dramatiku a koprodukční filmy České televize – v A úseku ČT1 vysílala 

Případ pro exorcistu, B nabízel Postřižiny, v C mohli diváci vidět Černé barony a v D začal 

seriál Četnické humoresky. Tento den má v hlavním vysílacím čase také volnější působnost, 

střídají se tu koprodukční minisérie, starší filmy a tradiční seriály. 

Prime time je doba, ve které mezi sebou kanály nejvíce bojují o přízeň diváků. Vysílatelé 

tam proto nasazují svou či koprodukční premiérovou tvorbu či významné akvizice. 

V České republice je už přes deset let udržován jakýsi fenomén úterků a čtvrtků na TV 

Nova, kdy je vysílán seriál Ordinace v růžové zahradě. Tento pořad několik let dosahoval 

podílu i 50 %. Podle slov Renaty Týmové už to však takové není, „dnes má výkon asi 37 % a 

každou sezonu to jde dolů. My jsme teď našli dobrou alternativu, nasazujeme reprízy seriálů. 

Například Nemocnice na kraji města měla úspěch. Výkon skupiny tam neklesne pod 25 %.“(3) 
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2.2.3.1 Konkureční prime time 

Již bylo řečeno, že při programování je třeba klást důraz na to, co vysílají konkurenční 

kanály. Nemusí být totiž vždy dobré nasazovat ve stejnou dobu podobný typ pořadu. Naopak 

nabídnutím něčeho výrazně jiného je možné docílit toho, že divák přepne právě na ČT1. Může 

být například přesycený „nekonečnými“ seriály, které jsou populární zejména na komerčních 

kanálech. Dá se říci, že všechny kanály cílí v tuto dobu na co nejširšího diváka, ač některá 

nabídka zaujme spíše ženy a jiná například starší obecenstvo. Z toho důvodu jsem porovnala 

hlavní vysílací časy ČT1 s hlavními kanály konkurenční TV Novy a FTV Primy. Zaměřila jsem 

se výhradně na pořady začínající kolem 20. hodiny, ač prime time trvá do 22. nebo 23. hodiny. 

Co se týče ČT2, ta nabízí v prime timu v pondělí a úterý divákům varianty k ostatnímu 

kanálům v podobě válečných dokumentárních cyklů, podporuje tak své zaměření na užšího a 

náročnějšího diváka. Ve středu ČT2 vysílá cestopisný dokument Kamera na cestách. Čtvrtek 

je pro ni ve znamení. Čtvrtek je kromě dubna, kdy běží Ceny Anděl 2014, ve znamení Kuchaře 

na cestách. Páteční hlavní čas patří dokumentární sérii Zázračná planeta. Sobota nabízí krimi 

či válečné filmy. V neděli se diváci druhého kanálu mohou těšit na dramatickou zahraniční 

akvizici. 

Pondělí. Kriminální seriál, který zde nasazuje Česká televize, je nejvýraznější prvek 

hlavního vysílacího času. Konkurenční kanály střídají filmy a seriály, zatímco ČT1 se drží 

svého žánrového okna. 

 V úseku A nabídl program Novy svůj seriál Doktoři z počátků a FTV Prima na 

hlavním kanále vysílala Nikdo není dokonalý. K přímému žánrovému střetu tu 

s Vraždami v kruhu nedochází. 

 V úseku B televize nabídly tři české seriály – na ČT1 Panoptikum města 

pražského, Doktoři z počátků na Nově a Cesty domů na Primě. Zde všechny tři 

stanice cílí na stejného diváka, dochází ke střetu, ač ČT1 má o něco užší a 

specifičtější pořad, jež zaujme hlavně starší diváky.  

 V úseku C se žánrově shoduje Nova, která nabídla Kriminálku Anděl, 

s českotelevizním Malým pitavalem z velkého města. Oproti tomu Prima 

poskytla divákům zahraniční akvizici Tři mušketýři. Zde se tedy střetává nová 

podoba krimiseriálu se starou. 

 V úseku D TV Nova vsadila na premiéru filmu Dědictví aneb Kurva se neříká, 

na Primě běžel seriál Přístav. ČT1 jde se seriálem Labyrint do boje právě 
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s Novou, protože premiéra pokračování úspěšného filmu přitáhne k obrazovkám 

velké množství zvědavých diváků. 

Úterý. Zde je patrný střet. Od roku 2005 má TV Nova vytvořenou věrnou základnu 

diváků, kteří si zvykli dívat se na seriál Ordinace v růžové zahradě (3). Ostatní kanály od té 

doby hledají alternativy, které by ani tak předčily tento pořad, jako spíše nabídly alternativu 

těm, kteří Ordinaci nesledují, nebo je již přestala zajímat. 

 Úsek A. ČT1 reprízuje Vyprávěj, Prima reaguje americkým filmem Zatímco jsi 

spal. Mezi ČT1 a Novou dochází k většímu boji o diváky, oba kanály nabízejí 

české seriály. 

 B nabízí podobné složení. Pouze Prima změnila nabídku a vysílala svůj seriál 

Svatby v Benátkách. Jde zde tedy o výrazný střet tří českých seriálů, z něhož oba 

na komerčních kanálech jsou podobného ražení. 

 V C nastupují reprízy v podobě Nemocnice na kraji města, na Nově Indiana 

Jones a na Primě Hogo fogo Homolka. Jak seriál, tak český film, jsou staršího 

data a přitahují podobný typ diváka. Naopak mladší diváci mohou dát přednost 

americké akvizici. 

 Úsek D, jako začátek sezóny, využily televize k nasazení nových dílů svých 

seriálů. ČT1 pokračuje v Nemocnici na kraji města, tentokrát po dvaceti letech, 

Nova nabízí tradičně Ordinaci v růžové zahradě a Prima nasazuje Cesty domů. 

Tyto dva pořady jsou si žánrově opravdu velmi blízké, dochází tak ke 

konkurenčnímu boji. Naopak Nemocnice sbírá diváky, kteří mají rádi tradičnější 

seriál.  

Středa. Zde nedochází k tak výraznému střetu jako v úterý. Jedná se o variabilní den, 

kdy se nasazované pořady mění dle žánru i typu. 

 A středa přichází s Doktory z počátků na Nově a příběhy obyčejných lidí 

v seriálu Křižovatky života na Primě. ČT1 nabízí tragikomedii Láska je láska. 

Všechny tři pořady jsou si dost podobné, cílí na diváky nad 30 let a vzájemně si 

konkurují. 

 V B nastávají větší změny. Prima nasazuje nový romantický seriál Všechny moje 

lásky, Nova vsází na reality show Výměna manželek a ČT1 přináší zábavný 

pořad Kousek nebe. Oba poslední zmiňované pořady jsou si žánrově podobné, 

staví na příbězích obyčejných lidí. Dá se říci, že celá nabídka je směřována spíše 
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k ženám. Naopak zde chybí něco pro muže, jako by se nepočítalo s tím, že si 

tento den sednou k televizním obrazovkám při hlavním vysílacím čase. 

 C středa nabízí podobnou situaci jako v pondělí. Dva kriminální seriály – Malý 

pitaval z velkého města a Kriminálka Anděl. Odlišuje se Prima, která divákům 

nabízí soutěž Muži proti ženám a cílí tak na diváka, který se chce pobavit a ne 

se dívat na snad nejrozšířenější žánr na českých obrazovkách – krimi. 

 V D pokračuje Výměna manželek na Nově, ČT1 vysílá První republiku a Prima 

Přístav. V této situaci první kanál televize veřejné služby nabízí divákům 

historický seriál, který se výrazně odlišuje od zbytku a má potenciál zaujmout 

diváky, kteří nevyhledávají reality show nebo komediální seriál. 

Čtvrtek. V hlavním vysílacím čase panuje velmi podobná situace jako v úterý. Hlavní české 

kanály tu provazují čtvrteční vysílání s úterním. 

 V úseku A pokračuje Vyprávěj a Ordinace v růžové zahradě. Zde se rozdělují 

diváci podle toho, co je jim bližší a co jsou zvyklí sledovat. Seriál na ČT1 nabízí 

alternativu, která je retro, pro mladší diváky může být poučná a obsahuje 

požadovanou nadhodnotu, zatímco Ordinace má pevnou základnu diváků. 

Prima sází na americký film Deník Bridget Jones, který cílí spíše na ženy 

mladšího věku. 

 B čtvrtek je stejný jako B úterý. Diváci si mohou vybrat mezi třemi seriály – 

Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Svatby v Benátkách – a přímým přenosem 

Cen Anděl 2014 na ČT2. Prima se tu opět zaměřuje spíše na ženského diváka. 

 Ve čtvrtek o prázdninách opět nastupuje Nemocnice na kraji města, Nova nabízí 

opakování itcomu Comeback a Prima reprízu Ano, šéfe!. V tento den tak ČT2 a 

Prima nabízejí kuchařské pořady, ač výrazně odlišné. Diváky si mezi sebou 

přebírají hlavně Nova a Prima, zatímco ČT1 sází na tradiční pořad, který zvlášť 

v letním období přiláká spíše starší publikum. 

 D čtvrtek nabízí Nemocnici na kraji města po dvaceti letech, premiérové díly 

Ordinace v růžové zahradě a Česko Slovensko má talent. Divák se i přes začátek 

nové sezony nedočkává výrazných změn. Česká televize musí dokončit sérii, se 

kterou začala, Nova nenasadí nic jiného než svůj nejsledovanější seriál a Prima 

sází na novou řadu talentové soutěže. Všechny pořady cílí na nejširšího diváka, 

ale dá se říci, že ČT1 zaujme spíše staršího diváka, zatímco Primu bude sledovat 

širší rodina včetně dětí. 
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Pátek. Hlavní vysílací čas nabízí nejčastěji zahraniční filmy a české seriály.  

 Znamení koně v úseku A v pátek je rodinný seriál, cílí tedy i na děti, které jsou 

v pátek doma a nemusí další den do školy. Nova naopak nasazuje Soukromé 

pasti, což je dramatický cyklus. Dá se říci, že jeho cílem jsou podobní diváci, ač 

to není pořad, jenž by byl určen pro menší děti. Prima si připravila Smrtonosnou 

past 2, kterou sleduje spíše mužské publikum. 

 Úsek B přináší pohádku Princezna ze mlejna na ČT1, Líbáš jako ďábel na Nově 

a Vlak do neznáma na Primě. Česká televize se tedy zaměřuje hlavně na dětského 

diváka a jeho rodinu, TV Nova naopak na publikum 30+, FTV Prima nabízí film 

určený spíše ženám.  

 V C se opět opakuje pohádka na prvním kanálu ČT, tentokrát Tajemství lesní 

země. Nova se zaměřuje na staršího diváka 15+ s komedií Signál. To samé se dá 

říct o Primě se zábavným pořadem Překvápko!, který se však žánrově liší. 

 Naopak v úseku D nasazují obě soukromé televize zahraniční film – TV Nova 

Pompeje a FTV Prima Quantum of Solace. Oba vysílatelé jdou do střetu, i když 

Nova nabízí premiéru, zatímco Prima akvizici reprízuje. Oproti tomu se ČT1 

spoléhá na svůj nový seriál Doktor Martin, který akcentuje českou rodinnou 

zábavu. 

Sobota jako víkendový den sobota po většinu roku vyzdvihuje rodinnou zábavu, a to 

nejen na ČT1. 

 Televarieté 45 let, americký film Tisíc slov a zábavný pořad Překvápko!. Taková 

je nabídka v sobotu 17. ledna. Pořad na ČT1 je určen spíše pro staršího diváka, 

kterému je bližší retro pořad, naopak mladší diváci mohou upřednostnit film na 

Nově nebo zábavu na Primě. Do boje o nejširšího diváka se přidává i ČT2 

s krimikomedií Clouseau na stopě. 

 B opět nabízí dva zábavné rodinné pořady – Hodina pravdy na ČT1 a Máme rádi 

Česko na Primě. Dochází tedy k boji o diváka, který je naladěn na znalostní 

soutěže. Na Nově běží americká komedie Frajeři ve Vegas určená spíše pro 

mladší publikum. Pro užšího diváka nabízí ČT2 válečné drama Nebeští jezdci. 

 V C se naopak na znalostní soutěž zaměřuje pouze ČT1 s tradičními Zázraky 

přírody. Nova a Prima si žánrově velmi konkurují – první nabízí Harryho 

Pottera, druhá Krále Artuše. ČT2 nasadila alternativu pro staršího diváka: 

Kojak. 
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 V D se opakuje lednový a hlavně dubnový model. Hodina pravdy, Česko 

Slovensko má talent a na Nově americký film. Dvě televizní stanice tak sází na 

sobotní náladu rodinné zábavy. 

Neděle. Toto je prime time s největším zastoupením filmové produkce. 

 V úseku A nabízejí hned tři kanály film. Kromě ČT1 s detektivní minisérií 

Případ pro exorcistu, která může zaujmout podobné diváky jako pondělní 

kriminálky. Román pro muže na Nově a Bella Mia na Primě nabízejí divákovi 

podobný typ pořadu. Naopak ČT2 cílí spíše na muže „bondovkou“ Srdečné 

pozdravy z Ruska. 

 Opět tři filmy – Postřižiny na ČT1 pro tradičnějšího diváka, „bondovka“ 

Vyhlídka na smrt na ČT2 vhodná převážně pro muže, Alenka v říši divů na Primě 

určená spíše mladšímu publiku. Naopak Nova nasazuje premiérový seriál 

Policie Modrava. Rozložení typů pořadů je tedy identické jako v lednu. 

 ČT2 i v úseku C pokračuje se zaměřením na krimi a akční filmy, tentokrát 

s francouzským Nelítostným soubojem. ČT1 nasazuje Černé barony, Prima 

americký film Noční rande a Nova Chalupáře. Zde na sebe naráží tři starší 

pořady, které si rozdělují diváky s podobným zaměřením. 

 Zkoumání zakončuje B neděle, kde se s příchodem nové sezony uskupení 

pořadů mění. ČT1 vysílá Četnické humoresky, ČT2 se drží filmové dramatiky 

s Tenkrát v Americe, TV Nova umisťuje na svůj hlavní kanál soutěž v podobě 

Superstar a Prima divákům přichystala premiérové díly seriálu Vinaři. Jde tedy 

o dva české seriály, které bojují o podobný typ diváka, a několikátý ročník 

pěvecké soutěže.  

2.2.4 Tradice 

ČT1 je díky svému zaměření na nejširšího diváka, spolu s českou tvorbou a nejdelší 

historií, tradičním kanálem. Kromě převážně českého programu jsou s ním provázané i jiné 

tradice, na které je divák zvyklý a se kterými se jen těžko hýbe. Není k tomu ani důvod, protože 

na svém místě, podle slov Renaty Týmové, stále fungují. Mezi příklady patří Otázky Václava 

Moravce pevně ukotvené na nedělním čase v poledne. Tuto pozici pořadu jim vybudovaly 

polední diskuze s názvem Co týden dal30, které byly zavedeny hned po roce 1989 a jejich 

moderátory byla Zuzana Bubílková a Otakar Černý. Kromě červencového týdne, kdy je letní 

                                                 
30 KRUML, Milan. Televize? Televize!: procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u nás pro 

začátečníky i pokročilé. Praha: Česká televize, 2013, s. 236-237. 
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sezóna a tedy volnější období televize, se na umístění pořadu v nedělní poledne může divák už 

roky spolehnout. Přesunutí do jiného dne či jiného času by ho pouze zmátlo a pravděpodobně i 

znepokojilo. 

Dalším příkladem mohou být sobotní odpoledne věnována filmům pro pamětníky. 

Tento trend vysvětluje Renata Týmová sociologickým zkoumáním, které ukázalo, že u televize 

je v tuto dobu nejvíce lidí vyššího věku. „Hledají tam popolední odpočinek,“(3) zatímco mladší 

diváci a rodiny tráví víkendový čas někde jinde. Naopak dřívější experimenty s umístěním 

filmů pro pamětníky před hlavní zpravodajskou relaci Události o víkendu se podle Renaty 

Týmové neosvědčily, protože jde o dobu, kdy už se schází širší rodina a tyto druhy filmů nejsou 

příliš vyhledávané rodinným publikem. 

2.2.5 Výročí 

Součást očekávání od vysílatele veřejné služby je upozorňování diváků na významná 

výročí. Zároveň k nim vysílá patřičné pořady. V případě ČT jsou to například kulaté narozeniny 

herců či výročí důležitých historických událostí. „Chceme lidem přinést zábavu, ale i 

nadhodnotu, poznání vyšších forem televizní produkce. Zároveň si vážíme velikánů a 

připomínáme jejich výročí,“(2) vysvětlila v rozhovoru důvod vysílání k výročí Simona 

Nosková. 

Během čtyř zkoumaných týdnů jsou právě z tohoto důvodu zařazeny do programu 

například seriály Nemocnice na kraji města a Malý pitval z velkého města, které částečně 

nabourávají klasické rozložení týdenního schématu hlavního vysílacího času. V červnu 2015 

totiž uběhlo 30 let od úmrtí jejich scenáristy Jaroslava Dietla. V červencovém a zářijovém týdnu 

patří úterní a čtvrteční prime time právě klasickému seriálu z nemocničního prostředí, zatímco 

v pondělí a ve středu letního týdne běží během hlavního vysílacího času druhý seriál od Dietla. 

V srpnu by se navíc režisér Antonín Moskalyk dožil 85 let, což bylo důvodem, proč v zářijovém 

týdnu v neděli od 20 hodin běžely Četnické humoresky, ač je to místo spíše pro koprodukční 

filmy České televize. 

Tohoto připomínání si sami tvůrci váží(2). Ani tradiční divák drobná gesta nepřehlíží a 

oceňuje. Podle Simony Noskové přicházelo do televize velké množství děkovných reakcí na 

znovuzavedení Nemocnice na kraji města jako připomenutí jejího tvůrce.(2) 
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2.3 Sledovanost ČT1 

Česká televize na svých webových stránkách uvádí měsíční sledovanost dle 

jednotlivých kanálů.31 U všech kategorií 15+, M15+, Ž15+ i 4 až 14 let uvádí share, rating v 

procentech a rating v tisících. Tyto tabulky na vybrané měsíce leden, duben, červenec a září 

jsou vloženy v přílohách a tato část práce z nich vychází. Zkoumám zde a porovnávám to, co 

bylo v daný měsíc nejsledovanější. Úspěšnost pořadů je hodnocena dle ratingu ve skupině 15+, 

tedy vůbec nejširší cílové skupině. 

V lednu, a celkově ve sledovaných obdobích, „zvítězil“ kriminální seriál Vraždy v kruhu 

s ratingem 19,1 % u věkové skupiny nad patnáct let. Následoval Případ pro exorcistu. Tento 

fakt potvrzuje slova Renaty Týmové, že v pondělí diváci očekávají premiérový kriminální 

seriál. Česká televize tedy recipienty naučila na to, že v tento den ho mohou vidět český 

kriminální seriál a vyhledávají ho. Až na sedmém místě se nachází něco jiného než detektivka, 

a to Všechnopárty s ratingem 14,6 %.  

V dubnu vedla Všechnopárty s ratingem 12,8 %. Zajímavé na tomto období je, že jde o 

měsíc s největší úspěšností Událostí. Ty obsadily nejvíce příček – celkově jedenáct – na prvních 

25 místech ve sledovanosti. U ostatních měsíců to tak výrazné nebylo. Je to pravděpodobně 

dáno faktem, že duben byl měsíc, kdy se výrazně zvýšil podíl repríz v hlavním vysílacím čase. 

Sezóna se přiblížila letním měsícům a ČT1 už pravděpodobně neměla k dispozici tak velké 

množství nově natočených děl, a proto nasadila pohádky a reprízy. Z toho důvodu zabodovaly 

premiéry talk show Karla Šípa nad seriály Panoptikum města pražského či Vyprávěj z roku 

2013. V tomto měsíci překvapivě bodují pohádky – čtyři se umístily právě mezi pětadvaceti 

nejsledovanějšími pořady. 

V červenci zabodoval Malý pitaval z velkého města se sledovaností 15+ 9,8 %. Třetí 

místo obsadili Černí baroni, ale následně opět dominuje Malý pitaval z velkého města. Z dat 

lze vidět, že jde o slabou sezónu, což je dáno jak letním obdobím, tak již zmiňovaným úsporným 

stavem, ve kterém během prázdnin televize pracují. Rating dosahuje polovičních hodnot. Mezi 

nejsledovanější pořady tohoto období patří právě Malý pitaval z velkého města, který 

z pětadvaceti příček obsadil rovných devět. Hlavní zpravodajské relace ČT1 se zde umístily na 

sedmi pozicích. Zajímavým faktem je, že se na tom podílí „předskokan“ relace Události za 

okamžik a počasí. Ten se umístil dvakrát na pozici 15. a 24., v žádném jiném zkoumaném 

měsíci nezaujal tak vysoké místo. Vysvětlit se to dá tím, že diváky v letních měsících zajímá 

                                                 
31 TOPy sledovanosti – 2015 [online]. Česká televize [cit. 2016-02-17]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/topy-sledovanost/2015/ 
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počasí ve spojení s plánovanými dovolenými a výlety. Ve zbytku roku se podle pořadu spíše 

orientují. V září se jeden díl předpovědi počasí umístil na 18. příčce, což mohou být dozvuky 

léta a fakt, že podzim byl teplotně nadprůměrný. 

V září obsadil první místo ve sledovanosti premiérový seriál Doktor Martin, přičemž 

nejsledovanější pilotní díl dosáhl vysokého ratingu 16,9 %. Vysoké procento potvrzuje fakt, že 

září je začátkem televizní sezóny, kdy televize nasazují nejsilnější pořady a diváci zároveň 

očekávají to nejlepší. Na pátém místě se umístil Labyrint. Vysoké příčky tedy opět obsadily 

premiérové seriály a seriály hlavního vysílacího času. Doktor Martin běžel v pátečních dnech 

a Labyrint byl obsazen v pondělním kriminálním okénku. Nebyl však jako v případě Vražd 

v kruhu na prvním místě, k televizi více diváků přitáhl herec Miroslav Donutil. 

Z dat lze vidět, že všechny nejsledovanější pořady běží v hlavním vysílacím čase, což 

jen potvrzuje exkluzivitu okna a vysokou sledovanost. Diváci dávají přednost prémiové tvorbě, 

ovšem v létě počítají s reprízami více než například v dubnu. 

Celkově nejvyšší rating (19,1 %) získal kriminální seriál Vraždy v kruhu, který byl 

vysílán v lednu. Tato skutečnost částečně neguje tvrzení, že začátek sezóny v září je 

nejsilnějším obdobím. To určují spíše pořady, které jsou v dané době nasazené, kriminální 

seriály České televize zaznamenávají často úspěch mezi diváky. Ovšem leden, zimní měsíc a 

období po „pohádkovém“ prosinci, je vnímán diváky pravděpodobně jako druhý začátek 

televizního vrcholu. 

Zajímavým zjištěním je, že i přes divácké „nadšení“ z reprízy Nemocnice na kraji města 

v úterý a ve čtvrtek, o kterém mluví Simona Nosková, se tento fakt nepromítl do prvních dvaceti 

pěti míst ve sledovanosti, a to ani v červenci nebo v září. Je to pravděpodobně dáno skutečností, 

že vysílání tohoto seriálu ocenili převážně starší diváci, ale více zastoupené diváky 

v produktivním věku už repríza seriálu až ta neoslovila. 
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Závěr 

Tato práce byla rozdělena na dvě základní části. V té první představila televizní 

programování, vysvětlila cílového diváka a popsala metody měření spokojenosti a sledovanosti. 

Druhá, praktická část, zkoumala programování kanálu ČT1. Práce vysvětlila, jak divák 

ovlivňuje samotné programování televizního schématu. Zabývala se tím, jak se skládá 

dopolední čas, co jsou to tradice, výročí a prime time, který porovnala s konkurenčními kanály. 

Nakonec jsou v této části práce doloženy nejsledovanější pořady ze zkoumaných období. 

Co se týče v úvodu vytyčených tezí, po zkoumání je nutné říci, že programování 

kanálu ČT1 rozhodně má stanovená pravidla. Hlavní vysílací časy jednotlivých dnů v týdnu 

jsou žánrově rozděleny. Pracovníci pracují s daty z peoplemetrového měření a ví, kdo je 

v danou dobu u televizních obrazovek, dle toho zařazují pořady. Reprízy jsou pevně dané a 

většinou k nim dochází automaticky. Nové pořady prochází různými fázemi testování. Kanál 

dodržuje výročí významných událostí a osob, ve schématu má časová okna, se kterými je skoro 

nemožné hýbat, protože divák je na jejich umístění zvyklý. To vše ovlivňuje programování a 

pracovníci s tím musejí při skládání programu počítat. 

Druhá teze je při zkoumání také potvrzena. Programování se významně podílí na 

profilaci kanálu ČT1. Jedná se o tradiční a rodinný kanál, který dodržuje rytmus s životy svých 

diváků, a pokud to není nezbytně nutné, příliš neexperimentuje. Použitím dat z peoplemetrů 

pracovníci České televize ví, kdy je kdo u televize a dle toho sestavují schéma. Kanál nabízí 

svému, spíše staršímu a vzdělanějšímu divákovi, pořady s „nadhodnotou“ a vyhýbá se 

zahraničním akvizicím. Jde tedy i o významně českou profilaci. 

 

Summary 

This thesis was divided into two fundamental parts. First, it introduced the television 

programming, it clarified audience, viewer ratings and how it is measured. It presented the 

Czech Television and its programming in a legal point of view. 

The second part was mostly dedicated to a research of four weeks of the ČT1 channel 

scheme. Another channels of the Czech Television were introduced. The thesis explained how 

audience affects channel programming. It clarified a scheme before noon, traditions, 

anniversaries and prime time, which is compared to the competitive channels of ČT1. At the 

end, it documented what shows were watched the most. 
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Concerning the thesis given at the beginning of this work, after the research it can be 

said that the programming of the channel ČT1 has its stated rules. Prime times of days of week 

are genre specified. Reprises are firmly fixed and mostly automatic. New programmes undergo 

several phases of testing. Another rule is, that it reminds the anniversaries of significant events 

and people, it also has some programme stages that audience is used to, so no one can move 

them. These facts affect the programming. The first thesis is proven to be true. 

The second thesis is also proven to be true. The channel ČT1 is strongly formed by its 

programming. It is a traditional channel which follows life’s rhythm of its audience. It does not 

experiment much if not needed. Thanks to the use of people meters, operators of the Czech 

Television know who is watching TV. According to this data they compose the channel scheme. 

The channel ČT1 offers its rather older and higher educated viewer those programmes that have 

a certain “surplus value”, it mostly avoids foreign acquisition. Therefore, it is mainly the Czech 

focus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

31 

  

Použitá literatura 

BIGNELL, Jonathan. An introduction to television studies. 3rd ed. London: Routledge, 2013, 

344 s. ISBN 9780203134955.  

BROWNING, Leigh. Popular Culture: Looking Beyond the Surface of Television 

Programming. Texas Speech Communication Journal [online]. 2009, 34(1): 39-41 [cit. 2015-

11-06]. ISSN 03638782. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&an=45323582&scope=site 

 

ELLIS, John. Scheduling: The last creative act in television? Media, Culture [online]. 2000, 

22(1): 25-38 [cit. 2015-11-07]. ISSN 01634437. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&an=2916692&scope=site 

 

FELDSTEIN, Valter. Televize včera, dnes, zítra: studie k některým otázkám teorie, estetiky a 

hist. televize se zřetelem k jejímu společ. významu a poslání : k 10. výročí vzniku Čs. televize. 

1. vyd. Praha: Orbis, 1964, 224 s.  

 

GORTON, Kristyn. Media Topics : Media Audiences : Television, Meaning, and Emotion. 

Edinburgh. GBR: Edinburgh University Press. 2009. ProQuest ebrary. Web. 6 November 

2015. 

 

KRUML, Milan. Televize? Televize!: procházka prvními šesti dekádami televizního vysílání u 

nás pro začátečníky i pokročilé. Praha: Česká televize, 2013, 296 s. 

 

ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických 

umění, 2012, 213 s. ISBN 978-80-7331-246-6. 

 

PEREBINOSSOFF, Philippe, Brian GROSS, Lynne S. GROSS a Edwin T. VANE. 

Programming for TV, radio, and the Internet: strategy, development, and evaluation. 2nd ed. 

Boston: Focal Press, 2005, 324 s. ISBN 0-240-80682-4. 

 

ROBINS, Tim. TV Times: Time, space and television scheduling. Time [online]. 1995, 4(3): 

397-407 [cit. 2015-11-07]. ISSN 0961463X. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&an=11489713&scope=site 

ROZEHNAL, Aleš. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů: Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání) : komentář. Vyd. 2. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. Komentáře 

Wolters Kluwer. 289 s. ISBN 978-80-7357-628-8. 

ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. 1. vydání. Praha: Literární akademie, 2013, 161 s. ISBN 

978-80-86877-67-9. 

 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&an=45323582&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&an=2916692&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&an=11489713&scope=site


   

 

32 

  

Internetové zdroje: 

Co znamená spokojenost [online]. Česká televize [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/metodika-vyzkumu/co-

znamena-spokojenost/ 

Divácký profil [online]. Česká televize [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/profil-divaku/ 

Peoplemetry už 16 let zjišťují, kdo se dívá na televizi [online]. Česká televize [cit. 2016-02-

15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1091007-peoplemetry-uz-16-

let-zjistuji-kdo-se-diva-na-televizi 

Přílohy 4, 5, 6: TOPy sledovanosti – 2015 [online]. Česká televize [cit. 2016-02-17]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/topy-

sledovanost/2015/ 

TV program [online]. Česká televize [cit. 2016-01-01]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/ 

Zákony [online]. Česká televize [cit. 2016-02-03]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/zakony/  

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/metodika-vyzkumu/co-znamena-spokojenost/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/metodika-vyzkumu/co-znamena-spokojenost/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/profil-divaku/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1091007-peoplemetry-uz-16-let-zjistuji-kdo-se-diva-na-televizi
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1091007-peoplemetry-uz-16-let-zjistuji-kdo-se-diva-na-televizi
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/topy-sledovanost/2015/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-spokojenost/topy-sledovanost/2015/
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/zakony/


   

 

33 

  

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozhovor s programovým ředitelem programu ČT Mgr. Milanem 

Fridrichem, MBA (rozhovor) 

Příloha č. 2: Rozhovor s vedoucí plánování a skladby ČT1 MgA. Simonou Noskovou 

(rozhovor) 

Příloha č. 3: Rozhovor s vedoucí útvaru Výzkumu a analýz Mgr. Renatou Týmovou 

(rozhovor) 

Příloha č. 4: Sledovanost kanálu ČT1 v lednu 2015 (tabulka) 

Příloha č. 5: Sledovanost kanálu ČT1 v dubnu 2015 (tabulka) 

Příloha č. 6: Sledovanost kanálu ČT1 v červenci 2015 (tabulka) 

Příloha č. 7: Sledovanost kanálu ČT1 v září 2015 (tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

34 

  

Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rozhovor s programovým ředitelem programu ČT Mgr. Milanem 

Fridrichem, MBA (rozhovor) 

 

Jakou máte představu o podobě kanálu ČT1? 

Kanál ČT1 je rodinný, vysílá většinové žánry pro velké publikum. Snaží se zasáhnout do celé 

rodiny. Je to kanál tradiční, lidé jsou zvyklí a mají o něm nějakou představu. Částečně se to 

sice mění, ale to klíčové tam zůstává. V prime time se tam dá najít zejména dramatická tvorba 

– seriály, filmy nebo televizní dramatika, pak zpravodajství, aktuální publicistika, ale i 

zábava, které je především určen sobotní večer. 

 

Jak moc tradice první kanál určuje? 

Jednička je velice moderní, pokud mluvíme o tradici, tak mluvíme o tradici české televizní 

tvorby jako takové. Byla až do roku 1994 vždy spojená s Českou, případně Československou 

televizí. To, že navazujeme na nějakou tradici, vychází z toho, že například teď máme 

Případy I. oddělení, které někteří srovnávají s Malým pitavalem z 80. let. Jsou sice 

modernější, jinak pojaté, ale lidé mají neustále tendenci srovnávat to, co vzniká, s tím, co už 

znají. V té tradici je nutné, aby to srovnávali s věcmi, které mají trvalou hodnotu, patří do 

zlatého fondu české audiovizuální tvorby, jako je Nemocnice na kraji města apod. Aby to 

srovnávali v dobrém v tom, že jsou to věci, které jsou stejně kvalitní a stejně tak dělají televizi 

dobrou službu. Jinak se nedá říct, že by v programové skladbě existovala nějaká šablona, do 

které bychom akorát dosazovali ty moderní věci. Vycházíme z divákova očekávání, který den, 

který divák usedá k televizi. Co se nám osvědčilo a mohli bychom to tu chvíli dát na hlavní 

kanál. Máme šest kanálů, musíme skladbu uzpůsobovat tomu, že pokud chce někdo 

menšinový žánr, tak ho má, ale na ČT2 nebo na ČT art. 

Tradice se nejvíce projevuje v tom, že první kanál je výrazně český. Je tam výrazně 

zastoupena původní televizní tvorba nebo naše koprodukční filmy. Akvizice tam jsou jen 

drobným doplňkem v pozdních hodinách nebo dopoledne. Od 17 do 22 hodin, v ten hlavní 

exponovaný čas, je ČT1 dominantně česká. České soutěže, české zpravodajství, česká 

publicistika, české filmy, české seriály, česká zábava. 
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Mezi mladými jsem se setkala s nepochopením, proč globálně úspěšný formát Hra o 

trůny vysílá Česká televize na vedlejším kanálu ČT2. 

Jedničku by to zničilo. Když programujete televizi, tak vytváříte u určitých lidí zvyk, aby se 

jako první podívali, co vysíláte a byli vám věrní. Nemůžete jim to měnit, jak vás napadne. 

Pokud byli zvyklí, že v tento den v tuto dobu tam mají český seriál, nemůžete jim tam dát 

zahraniční globální, to nejde. Není pravda, že lidé se budou dívat na cokoli, co jim tam dáte. 

Nebudou se na to dívat a ti, které by to mohlo zajímat, tak se na to v osm hodin večer dívat 

nebudou, protože tu dobu netráví u televize. Navíc je to dost násilné a ze zákona se to dá 

vysílat po 22. hodině. Skladba ČT2 je naladěna právě na diváky, kteří chtějí objevovat nové 

věci. 

 

Dávají diváci najevo nespokojenost právě nesledováním pořadů? 

Hlavně v minulosti. Tehdy se více experimentovalo. Televizní skladba je konzervativní v tom 

smyslu, že nesmíte zradit diváka, který si vás pravidelně zapíná. Pokud je zvyklý, že 

jednotlivé dny se liší v žánrech, a vy mu pondělní kriminálku přesunete na pátek místo 

vztahového seriálu, tak neznamená, že se nic neděje. Děje se hrozně věcí. Náš život se 

stereotypizuje, po třicítce věku si vytváříme návyky. Televize je primárně dominantní u 

věkové skupiny 45+, ti mají strukturovaný život. Ve struktuře života je dobré, když si diváci 

řeknou: „V pondělí ČT1 dává premiéru kriminálky, začíná podzim, co tam teď mají nového?“ 

Už jsou zorientovaní a očekávají, že my opět přijdeme s nějakou novinkou. To je ten ideální 

stav, do kterého se je snažíte dostat. Televizní publikum si má dokázat představit pod 

jednotlivými dny a kanály, co asi může očekávat. Pak je z poloviny vyhráno – máte vytvořeno 

loajální publikum, které vám rozumí. Aby vám rozumělo, tak ho nesmíte podvádět a mást. 

Televizní programování není jednoduchá věc, při které tam pořady prostě naházíte. Spadá pod 

to i sledování, co nasazují ostatní televizní stanice. Přemýšlíte nad tím, zda je rozumné jít 

stejnou cestou jako jiné stanice a cílit na stejného diváka, nebo zkusit něco jiného, silnějšího. 

 

Ale na prvním místě pro vás není sledovanost. 

Nehoníme se za ní samoúčelně. Pokud však investujete peníze do pořadů, ty pořady jsou 

určené pro nějaké publikum, tak v rámci skladby můžete dosáhnout nějakých výkonů. A 

dosahování výkonů je součást profesionalismu. Nový seriál se může zabít špatným 

umístěním. Dát novou kriminálku na sobotu večer, tak s ní neuděláme taková čísla jako v 

pondělí. Lidé mají v sobotu jinou náladu a očekávají trochu jiné věci. Navíc je tam přetlak 

premiérových filmů. Ovšem víme, že diváci tam uvítají zábavu se vzdělávacím faktorem nebo 
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písničky. 30 až 40 % diváků převážně starších k tomu inklinuje. Je tam tedy prostor lidí, kteří 

nebudou koukat na filmy. Nemůžete tam jít se zahraničními filmy, ČT jich nemá tolik 

kvalitních, nenakupuje je, bude se tam navíc tlouct s ostatními vysílateli. 

 

Musíte si tedy hlídat i to, co budou ostatní televize vysílat. 

Existuje struktura vysílání, to znamená, co v jednotlivých dnech vysílávají ty dané kanály. 

Pak je konkrétní stavba. Nova nenasadí ve čtvrtek a v úterý nic nového, tam má Ordinaci, ale 

pondělky a středy se jí mění, stejně jako pátky a víkendy. 

 

Zmínil jste úterky a čtvrtky, jak se vám daří reagovat na věrnost právě u Ordinace? 

Musíte se proti tomu zařídit. Máte určitý zdroj peněz pro výrobu a musíte chytře investovat. 

Úterky a čtvrtky máme vyhrazené kvalitní komediální a nebo retro tvorbě. Teď jsou tam 

Trapasy, předtím byla Nemocnice na kraji města nebo Vyprávěj. Samozřejmě Ordinace má 

cca 37 %, my jsme měli asi 15 %, ale jiné kanály se nedostanou ani na 10 %. 

 

V rámci programu připomínáte důležitá výročí. Proč je to podle vás důležité? 

Česká televize je národní instituce. Má určitou povinnost a potřebu připomínat významné 

osobnosti kulturního života. To jsou věci, které patří k bontonu ČT. Teď budeme připomínat 

65 let Miroslava Donutila. Normální televize by si to mohla vzít jako vlastní politiku, ale 

rozhodně se to od ní neočekává, nemá takovou povinnost starat se o ty tvůrce. 

 

Odkdy existuje tato tradice připomínání? 

Po revoluci, si myslím, to vzniklo velmi záhy. Sami tvůrci si všímají, zda si jich ta televize 

všimne. Připomínáme však i jiné než kulturní osobnosti, například Margaret Thatcherovou 

nebo 200 let od bitvy u Waterloo. V tom případě plníte vzdělávací roli a divák se na to spíše 

rád koukne, když to má dané v nějaké souvislosti.  

 

V souvislosti s Českou televizí se často mluví o tzv. nadhodnotě, jak byste ji mohl 

charakterizovat? 

Ta nadhodnota se projevuje především v tom, že pracujete s originální tvorbou. Seriály, které 

tvoříme, mají mít nadčasovou hodnotu, obsahují obecnější sdělení, bude možné je vysílat i za 

deset let, stejně jako Četnické humoresky nyní. Mají vysokou profesionální kvalitu. Snažíme 

se dávat prostor nejlepším tvůrcům a podporujeme v rámci našich možností vznik toho 
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nejkvalitnějšího, co u nás může vzniknout. Jsou tam prvky edukativní, společensky důležité 

apod. 

 

Jak vyhodnocujete sledovanost a podíl na trhu? 

Každý týden máme porady, kde probíráme, co se stalo při případném poklesu sledovanosti. 

Zabýváme se úspěšností nových formátů, jako je docusoap. Probíráme, jak bychom to mohli 

případně změnit. Navíc každé ráno mi emailem chodí sledovanost z předchozího dne, 

zejména podíl prime timu. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s vedoucí plánování a skladby ČT1 MgA. Simonou Noskovou 

(rozhovor) 

 

Jaký je divák kanálu ČT1? 

Jde o většinového diváka, je konzervativní, takže každou změnu pociťuje, pozitivně i 

negativně. Starší generace si stěžují, když jsou nějaké výrazné změny. Naopak mladí si to 

programují sami a koukají spíše na iVysílání. 

 

Jak by se dal kanál ČT1 charakterizovat? 

Je to tradiční kanál, který má za úkol zacílit co největší spektrum publika, toho 

nejmasovějšího diváka. Zároveň informuje a vzdělává. Proto na něm je například Studio 6, 

které není lifestylové. Vedle toho Dobré ráno s Českou televizí na ČT2 se podobá těm 

komerčnějším verzím ranní relace. Chceme prokládat zábavu informacemi. 

 

Česká televize nemá na prvním místě sledovanost, jako je tomu u komerčních stanic, co 

přináší navíc, jaké má poslání? 

Chceme lidem přinést zábavu, ale i nadhodnotu, poznání vyšších forem televizní produkce. 

Například talkshow Karla Šípa má nadhodnotu, oproti jiným a ostřejším pořadům tohoto typu. 

On do toho projevuje svou inteligenci, cit a znalost svých hostů. A to se na tom divákům líbí, 

dělá to z Všechnopárty vlajkovou loď ČT1. Zároveň si vážíme velikánů a připomínáme jejich 

výročí. Četnické humoresky jsme vysílali, protože měl výročí narození režisér Antonín 

Moskalyk. Nemocnici na kraji města zase proto, že pan Dietl měl 30 let od úmrtí. K 

padesátinám Jana Svěráka jsme vysílali čtyři jeho filmy. 

 

Jak na připomínání výročí lidé reagují? 

Sami tvůrci si toho váží, Simona Stašová byla dojatá. Co se týče diváků, tak od nich 

dostáváme děkovné dopisy. Jsou často vděční, že si někdo v této době vzpomene na Dietla. 

Po vysílání Nemocnice jsme jich dostali opravdu hodně.  

 

Jak dlouho dopředu se skládá program? 

Máme tříleté programové plány, tam se řeší obecná schémata a výročí. Konkrétní skládání 

programu dělám tak měsíc dopředu. Samozřejmě pak jsou události, které se naplánovat nedají 

a rozházejí celý program. Když zemřel Václav Havel, shodilo to celé vysílání. Na více 

kanálech se tomu začali věnovat, jak to chtěl pan Milan Fridrich. 
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Od kdy do kdy máte určený prime time? 

Od 20:00 do 22:00. Ale už od 16. hodiny, kdy se rodiny pomalu vrací domů, se snažíme 

podávat informační a vzdělávací pořady, jako je AZ kvíz, Cestománie apod. Od 17:30 pak 

přichází zpravodajský servis. 

 

Prime time se na ČT1 každý večer žánrově liší, má to nějaké pravidlo? 

Ano, chceme, aby divák věděl, co může jaký večer čekat. V pondělí je většinou kriminální 

původní seriál. V úterý často tradiční seriál. Ve středu je zábava jako Pošta pro tebe. Ve 

čtvrtek následuje seriál, stejný jako v úterý. V pátek je rodinný seriál. V sobotu je velká 

sobotní zábava – to jsou zábavné a vzdělávací pořady. V neděli má místo dramatika a 

koprodukční filmy České televize. 

 

Proč je právě úterý a čtvrtek provázaný stejným seriálem? 

Jde o životní rytmus našich diváků. V těchto dnech je podobný rytmus. Programování stojí na 

znalosti života diváků. 

 

Jak se určuje, kdy a co se bude reprízovat? 

To se dělá na doporučení VPA*, ale samozřejmě se nemůže reprízovat celý prime time. Také 

to ovlivňují práva k daným pořadům. Samozřejmě se řídíme i časy reprízy a kdo by k nim 

mohl přijít. Například DoktorkA s paní Cajthamlovou se nereprízuje v dopoledních časech 

kvůli dětem a – probírání nemocí by u nich mohlo vyvolat strach. 

 

Proč je Studio 6 v létě o hodinu později, vždyť lidé většinou chodí do práce ve stejnou 

dobu, pokud nejsou na dovolené. 

Jde i o zvolnění našich kapacit. Prázdniny jsou volnější doba i pro naše pracovníky. Rozhodně 

je v letních měsících méně diváků u televize. Ne tedy v podílu ČT, ale u celkového počtu. 

 

Jak se programuje v souvislosti s dalšími kanály ČT? 

Jde o to, abychom si třeba s ČT2 nevybíjeli diváky. Nemůžeme tam dát podobné pořady ve 

stejný čas s podobným cílovým divákem. 

 

Pokoušíte se vůbec nějak konkurovat jiným televizím? 
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Příliš ne, spíše se snažíme nabídnout alternativu. Nemá smysl bojovat s Ordinací v růžové 

zahradě, je to tam spíše o zkoušení toho, co funguje na diváky, kteří to nesledují. My 

neděláme denní seriály, není to náš cíl. Ovšem morálně jsme zvítězili, když jsme do prime 

time v úterý a ve středu umístili Nemocnici na kraji města, právě z důvodu výročí. Mělo to 

vysokou sledovanost 

Silné okno jsme si vytvořili v pátek, Doktor Martin fungoval, zatímco Prima konkurovala 

pohádkami, což je na podzim před Vánoci nelogický krok. My tam máme za cíl rodinné 

sledování. 

 

Stává se někdy, že u pořadu měníte kvůli špatnému umístění čas či den? 

Ano, občas se to stane, zvláště u nových formátů. Například docusoap Čtyři v tom byl 

původně na ČT2, ale kvůli úspěchu jsme další řadu přesunuli na ČT1. 

 

*VPA = Útvar výzkumu a analýz 
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Příloha č. 3: Rozhovor s vedoucí útvaru Výzkumu a analýz Mgr. Renatou Týmovou 

(rozhovor) 

 

Co je to tzv. predikce? 

Každý pořad, než ho schválí do výroby programová rada, tak prochází připomínkovacím 

řízením. Podává ho kreativní producent, pod kterého spadá, opřipomínkují to z programu, 

projde to programovou radou, kde sedí management ČT a pak se schvaluje, zda to půjde do 

výroby. Odhaduje se i sledovanost. Producent ho doporučuje do nějakého časového pásma, 

my to potvrdíme, nebo zdůvodníme, proč by měl patřit jinam. U většiny pořadů se vyrobí 

první díl a ten jde na testing. Prostřednictvím focus group nebo jinou metodou zjišťujeme 

zpětnou vazbu. Slouží nám to k tomu, abychom se vyvarovali chyb ve výrobě, navíc víme, 

kam by se to mělo ubírat. Zjistíme si tím i reakci diváků na daný pořad.  

 

Takže se jich v rámci toho ptáte, kdy například by to chtěli sledovat? 

Určitě. Samozřejmě nás i jako veřejnoprávní televizi nezajímá pouze sledovanost. Jde nám i o 

nějaké kvalitativní hodnocení – originalita, zaujetí, spokojenost. I to dokládáme dozorčím 

orgánům, nejen dosaženého podílu na sledovanosti. Tyto kvalitativní prvky jsme převzali z 

BBC, slouží nám to jednak ke zpětné vazbě, ale před uvedením pořadu do vysílání. 

 

Jak velká je tato testovací skupina? 

To záleží na žánru pořadu. Někdy uděláme klasické focus group – 3 až 4, někdy zvolíme 

jinou metodu a promítáme pořad například před 100 lidmi. 

 

Když vyberete pro daný pořad nějaké okénko, tak pak zkoumáte jeho úspěšnost? 

Ano, víme, jak si tam vedly předchozí pořady, srovnáváme to s pořady v tom daném žánru. 

Mnohdy se mýlíme, zvláště u nových typů pořadů jako jsou docusoap, u těch nemáme 

možnost si je porovnat. První jsme s tím přišli, takže jsme hledali vhodné umístění pro 

cílovou skupinu. Například u Dovolené v protektorátu jsme chtěli, aby to šlo pro co 

nejmasovějšího diváka do prime timu, protože jsme se domnívali, že je to i edukativní pořad 

pro mladší generace, a to i za cenu toho, že to nedosáhne nejvyšší sledovanosti. Naopak 

docusoap Čtyři v tom jsme nasadili na ČT2, bylo to pro minoritnějšího diváka, lidé se s tím 

žánrem museli seznámit. Je to pro vzdělanější publikum, mladší, 20 % jeho ratingu se děje 

mimo televizi na internetu. Až ve třetí řadě jsme se rozhodli ten pořad nasadit na hlavní kanál. 
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Sledovanost zjišťujete stále pomocí peoplemetru? 

Ano, tato metoda se používá po celém světě. V tuto chvíli ho má v České republice 

nainstalovaný 1850 domácností, asi 4000 jednotlivců. Ten vzorek je dostatečně velký na 

velikost naší země, pro srovnání Německo s 80 miliony obyvateli má 4 tisíce peoplemetrů. 

Počítá se tam nejen živá sledovanost, ale i odložená, kdy si to lidé nahrávají. Naopak na 

internetu známe počet spuštění, ale pouze třetina diváků ho tam sleduje celý. 

 

Jak je kanál ČT1 vnímán sociologicky? 

Jde o tradiční, rodinný kanál, průřez kopíruje televizní populaci. Ovšem i u jedničky platí, že 

má největší podíl vysokoškolsky vzdělaného publika ve srovnání s jinými konkurenčními 

kanály. Přicházíme s novými formáty a seriály, takže profil se trochu omladil. Hodně 

sledované jsou např. Případy I. oddělení, které výrazně sledují lidé 30 a více. 

 

Každá pasáž schématu ČT1 má však jiného cílového diváka. Jak je na tom dopolední a 

popolední čas? 

Převažuje tam starší publikum a maminky na mateřské dovolené nebo lidé pracující na 

směny. Jsou tam však přítomní i mladší diváci a my s tím počítáme. U žen s dětmi víme, že 

kolem 13. hodiny ukládají děti, proto se pořad Sama doma profiluje i pro ženy staršího věku, 

které to v tu dobu sledují. Pak víme, že přicházejí starší děti, následují rodiče s malými dětmi, 

kdy se schází rodina. Vidíme, kdy jednotlivé cílové skupiny přicházejí k televizi. 

 

Dá se porovnat úspěšnost dopoledního času s prime timem? 

Vždy nejvíce diváků je večer. Nemůžeme sice vysílat 24 hodin denně premiérové pořady, ale 

v rámci rozpočtu České televize premiéry nasazujeme do prime timu, nebo do access prime 

timu, který běží od 18. hodiny. Pak následně běží novinky v prime timu, kdy se snažíme 

zaujmout co největší počet diváků, ale nejde nám o to tolik, jako u komerčních televizí. 

 

Jednotlivé primetimové dny máte rozdělné podle žánrů – sobota je zábava atd. 

Není to však tak striktní. Pro nás je důležité, že si budujeme loajálnost diváků. V pondělí 

máme kriminální seriál, ale může se změnit konkurenční situace a my to vzhledem k tomu 

můžeme změnit. 

 

Dá se tedy říct, že každý den má v hlavní čas jiného cílového diváka? 
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To bych ani neřekla, i když v neděli se určitě dívají jiní diváci než na páteční pořad, ten je 

lehčího charakteru a nechybí tam nějaká edukace, ale jde o věc primárně cílenou na rodinu. 

 

Jak tedy s cílovými skupinami pracujete? 

Velmi detailně, zkoumáme cílové skupiny dle věku, vzdělání atd. Víme vždy detailně, jak v 

který čas jaké cílové skupiny sleduji televizi. Dle těchto dat se snažíme nasazovat do vysílaní 

pořady. Netýká se to však jen ČT hlavního kanálu, ale i ostatních. Například ve všední den 

jsou u televize starší věkové skupiny, proto se snažíme například na kanále ČT1 v 

dopoledních hodinách cílit na toto starší publikum. Data máme k dispozici z peoplemetrového 

výzkumu. 

 

Jak určujete reprízy? 

Jde většinou o tzv. automatickou reprízu, to souvisí i s právy, které nám k dané věci dávají 

distributoři. Je to většinou druhý den dopoledne, nebo obden. Nás však zajímá i to, jak si 

jednotlivé reprízy vedou. Pokud něco propadá, tak si řekneme, že to reprízovat nebudeme. 

Orientujeme se podle aktuálních výsledků. Je však důležité nechat pořad usadit a nedělat 

rozhodnutí skokově. U nějaké cílové skupiny vám to může propadnout, ale jiná to naopak 

ocení a přijde k televizi. 

 

Večerní program v úterý a ve čtvrtek je často propojený, proč to tak je? 

Funguje také pondělí – středa. Vytvořila se tam určitá loajalita. Nova si tam vytvořila okna 

pro Ordinaci, dnes je to tak, že my také nasazujeme něco ve dvojáku. Veřejnoprávní televize 

takto funguje méně, to schéma má daleko pestřejší. Má větší možnost archivu. V pátek by 

však mělo být něco rodinnějšího, to je jasné. V pondělí se zase hodí krimi, souvisí to s tím, 

kdo sedí u televize a se školní docházkou. 

 

Jak programování určují tradice? 

Velmi výrazně. Obzvláště v této době, kdy dochází k fragmentaci televizního trhu, je důležitá 

loajalita. Lidé mají roztříštěnou pozornost. Je důležité neměnit nárazově program, divák by se 

v něm měl lehce pohybovat a vědět, kde co najde. Musel by být velmi pádný důvod pro to, 

abychom například přesunuli kriminální seriál z toho pondělního prime timu. Diváci ví, co 

jim tam nabízíme. 

 

Proč jsou filmy pro pamětníky tradičně v sobotu odpoledne? 
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Tam víme, že je k dispozici největší počet staršího diváka. Hledají tam popolední odpočinek a 

výsledky jsou jedny z nejvyšších. Před Událostmi je také umisťovali, ale tam už se schází 

rodina a tento typ filmu není pro to rodinné publikum. 

 

Jak skládáte na ČT1 noční čas? 

Tam se snažíme vybírat tituly pro mladší muže. Jsou tam také věci, které vysíláme pro 

obecnou cílovou skupinu. Běží tam i nějaké reprízy. Jsou tam ale hlavně starší a mladší muži. 

Umisťujeme tam i akvizice. Od 23. hodiny je to hodně výběrové. 

 

Proč je Studio 6 v létě o hodinu později? 

To souvisí s výrobními náklady. Lidé také tráví u televize méně času než v zimě. Čím horší 

počasí, tím lépe pro televizi. Na všech kanálech i u konkurence tam běží úsporné schéma. 

 

Od kolika do kolika máte určený prime time? 

Na komerčních televizích je to od 19:00 do 23:00. Česká televize to má nastavené od 19:00 

do 22:00. 

 

Kdy dochází k největšímu odlivu diváků? 

Právě po té 22. hodině. Nesmíme se na to dívat pražskýma očima, polovina diváků odchází od 

televize v deset večer. Velká část české populace mimo hlavní město stále chodí do práce od 

šesti nebo od sedmi hodin ráno. 

 

Jak reagujete na Ordinaci a její diváckou věrnost? 

Už tam to není tak silné jako dříve, kdy Ordinace v růžové zahradě dělala 50 %. Dnes má 

výkon asi 37 % a každou sezonu to jde dolů. My jsme tam teď našli dobrou alternativu, 

nasazujeme tam reprízy seriálů. Nemocnice na kraji města tam měla úspěch. Výkon skupiny 

tam neklesne pod 25 %. Loňský průměrný podíl byl 30,42 %, to je nejlepší výsledek za osm 

let, Nova měla 30,7 %. Už to nejsou 90. léta, kdy měla půlku trhu a ostatní stanice za ní 

skomíraly. 

 

Dřív lidé v půl osmé večer přecházeli na zpravodajskou relaci na Nově. 

Ano, to už tak příliš není. Změnili jsme stopáž Událostí, snažíme se je tam udržet, což se nám 

daří. 
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Snažíte se tedy lidem dát alternativu k těmto masovým komerčním pořadům. 

Ano, my hlavně vyrábíme zcela jiný typ pořadu. My si nemůžeme dovolit vyrábět soap opery, 

musí to mít nějakou přidanou hodnotu. Například v neděli se lidé radši podívali na Četnické 

humoresky než na premiérové Vinaře nebo na Superstar. Má to pro diváky hodnotu. 

 

Používáte nějaké programovací metody například umístění nového pořadu za jiným 

úspěšným? 

Určitě, například docusoap Rozsudek byl původně v access prime time před Událostmi, a tam 

se tomu moc nevedlo. Změnili jsme pozici na pondělí po Případech I. oddělení a získalo to 

najednou dvojnásobek diváků. Spojilo se nám to žánrově, je to podobná tématika. 
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Příloha č. 4: Sledovanost kanálu ČT1 v lednu 2015 (tabulka) 
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Příloha č. 5: Sledovanost kanálu ČT1 v dubnu 2015 (tabulka) 
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Příloha č. 6: Sledovanost kanálu ČT1 v červenci 2015 (tabulka) 
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Příloha č. 7: Sledovanost kanálu ČT1 v září 2015 (tabulka) 


