
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Anna Puklová 

 

 

 

 

 

 

Role a postavení rozhlasu v době 

konvergence médií 
 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Anna Puklová 

Vedoucí práce: PhDr. Jan Jirků 

 

 

Rok obhajoby: 2016 

 

 
 



 

 

Bibliografický záznam 

PUKLOVÁ, Anna. Role a postavení rozhlasu v době konvergence médií. Praha, 2016. 

47 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové 

práce PhDr. Jan Jirků.  

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá rolí a postavením rozhlasu v době konvergence médií. 

Od 30. let 20. stol., kdy se stalo rozhlasové vysílání masovým médiem, si i přes veškeré 

změny v mediálním světě drží své postavení ve společnosti. Práce se v teoretické části 

zabývá vývojovými trendy v historii rozhlasu, nástupem tzv. nových médií a s nimi 

spojenými pojmy jako jsou konvergence či hybridizace médií, ale také reakcemi 

rozhlasu na tyto nové mediální trendy. Za teoretickou částí následuje část výzkumná, 

která čtenáři představuje výsledky provedeného výzkumu složeného z kvantitativní a 

kvalitativní části. Kvantitativní část výzkumu byla realizována pomocí dotazníku a 

jejím cílem bylo zjistit, zda lidé v české společnosti rozhlasové vysílání poslouchají a 

pokud ano, tak kde, při jakých činnostech a co v něm poslouchají. Kvalitativní část se 

skládala z šesti polostrukturovaných rozhovorů s respondenty zastupujícími různé 

generace, jejímž cílem bylo potvrdit a doplnit poznatky z dotazníkového šetření. 

Výsledky výzkumu provedeného pro účely této práce ukazují, že rozhlas má v českém 

prostředí stále důležité místo, poslouchá jej 88 % respondentů. Role rozhlasu ve 

společnosti prošla jistými změnami a v některých případech byla nahrazena televizním 

vysíláním nebo internetem, přesto si většina respondentů neumí představit, že by 

rozhlasové vysílání neexistovalo. 

 

Abstract 

The purpose of this bachelor thesis is to describe the role and the position of radio in 

the era of convergence of media. From the third decade of the twentieth century when 

radio became a mass medium it still has its position in the society, after all changes in 

the world of media. In the theoretical section, this thesis introduces development trends 

in the history of radio, terms like new media, convergence or hybridization of media and 

the reaction of radio on these new media trends. The second practical part introduces 

results of the research which was divided into a quantitative and into a qualitative part. 



 

 

The quantitative part was realized by the survey. The aim of this survey was to find out 

if people in the Czech Republic listen to the radio. If they do listen to the radio, 

the information needed was how often, where or what they listen to. Qualitative part 

was realized through six semistructured interviews with respondents from different 

generations. The aim of this part was to confirm and complete findings from the survey. 

Results of the research made for this thesis show us that radio has still an important 

place in the Czech society. 88% of the respondents listen to it. The role of radio in 

the society has changed and in some cases it was replaced with television or with 

the Internet, but the majority of the respondents cannot imagine living without a radio.  
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Úvod 

Rozhlas můžeme po tištěných médiích považovat za nejstarší způsob šíření 

mediálních obsahů směrem k masovému publiku. Média za posledních 100 let prošla 

mnohými změnami. Již od 20. let 20. století, kdy se stalo zhotovování rozhlasových 

přijímačů jednodušším po příchodu tzv. krystalků (minerály, které dokáží přijímat 

radiové vysílání), bylo rozhlasové vysílání velmi populární a široce dostupnou 

technologií (Čábelová, 2003, s. 17). Ve 30. letech se stal rozhlas masovou záležitostí a 

také rovným konkurentem tištěných médií. Ve stejné době se však objevil další 

konkurent a to vysílání televizní. K tištěným médiím a rozhlasovému a televiznímu 

vysílání se v 70. letech připojil internet, který můžeme v dnešní době považovat 

za nejsilnější ze všech zmíněných médií.  

S vývojem každého nového média byla aktuální otázka, zda bude „staré“ 

médium nahrazeno „novým“ médiem. Nikdy se tak zatím nestalo. Přijde nám zcela 

běžné, že vedle sebe existují tištěná periodika, pravidelné rozhlasové i televizní vysílání 

a internet se všemi svými aspekty, ať budeme mluvit o rozhlasovém i televizním 

vysílání pomocí internetu, o internetovém zpravodajství či sociálních sítích. Tato 

internetizace tradičních médií před námi otevírá mnoho otázek. Jaké postavení a roli 

mají tradiční média v době tzv. nových médií, v době konvergence médií?  

Mnohdy se setkáváme s názorem, že existence tištěných médií a rozhlasového 

vysílání je v době, kdy si můžeme všechno najít na internetu, zbytečná. Toto tvrzení má 

jistě své logické základy, ale obě média stále existují a pro mnohé z nás jsou nedílnou 

součástí každodenního života. Stálá existence tištěných médií je často debatovaným 

a opisovaným tématem, proto jsem se rozhodla v této práci věnovat rozhlasovému 

vysílání. Otázka jeho postavení a role v době tzv. nových médií je stejně aktuální, ale ne 

tak často diskutovanou. Cílem této práce je právě odpověď na otázku jaké postavení a 

roli má rozhlas v dnešní společnosti, konkrétně v české společnosti. Vedle hlavní 

výzkumné otázky jsou ve výzkumné části této práce stanoveny dílčí hypotézy, které 

budou na základě výsledků výzkumu potvrzeny nebo vyvráceny.  

Ve snaze splnit cíl této práce je práce rozdělena do dvou hlavních částí a to 

teoretické a výzkumné. V teoretické části této práce bude čtenář krátce seznámen 

s vývojovými trendy rozhlasového vysílání od jeho počátků do současnosti včetně 

technologií a významných mezníků, s problematičností vymezení pojmu „nová média“, 

i s tím, jak na ně reaguje samotný rozhlas. Budou upřesněny pojmy jako konvergence 
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a hybridizace médií či internetizace tradičních masmédií. Jaký přínos má možnost šíření 

rozhlasu po internetu a jaký je v dnešní době informační potenciál rozhlasu? I tyto 

otázky se pokusí následující práce zodpovědět. 

Vzhledem k aktuálnosti tématu tzv. nových médií je možné najít mnoho prací, 

které se zabývají „modernizací“ médií. Zpracované zdroje by měly pocházet jak z české 

tak zahraniční anglicky psané tvorby, nejedná se pouze o knižní zdroje, ale také 

o odborné články z významných periodik.  

Po teoretické části práce následuje část výzkumná. Provedený výzkum by měl 

usnadnit zodpovědět výše položené otázky. Kvantitativní dotazníkové šetření provedené 

za účelem zjištění, zda lidé v České republice rozhlasové vysílání vůbec poslouchají a 

pokud ano, tak co konkrétního, při jakých příležitostech a kde poslouchají, bude 

doplněno kvalitativním výzkumem v podobě šesti polostrukturovaných rozhovorů se 

zástupci tří generací, jeden zástupce každého pohlaví z každé generace. 

Z dotazníkového šetření by měly vzejít výsledky zobecnitelné pro českou společnost. 

Kvalitativní část výzkumu by měla čtenáři přiblížit, jakou roli hraje rozhlas v životech 

různých generací. Rozhovory budou doplněním kvantitativní části za účelem porovnání, 

zda se konkrétní respondenti shodnou s obecnějšími výsledky z dotazníků. 

Obě části práce jsou rozděleny do několika kapitol1. Teoretická část začíná 

kapitolou o rozhlasových vývojových trendech. Následuje kapitola o tzv. nových 

médiích zabývající se vymezením tohoto pojmu a problematičností jejich definice. Třetí 

kapitola se věnuje konvergenci a hybridizaci tradičních médií. Poslední kapitola 

teoretické části se zabývá reakcemi rozhlasu na zmíněná nová média, konkrétně projevy 

internetizace rozhlasu, změnami charakteru rozhlasového vysílání apod. Výzkumná část 

této bakalářské práce nejprve seznámí čtenáře s metodikou provedeného výzkumu, 

za kterou následují konkrétní výsledky jednotlivých částí výzkumu a jejich propojení. 

V poslední sedmé kapitole budou propojeny výsledky výzkumu z poznatky z teoretické 

části.  

 

                                                 
1 Oproti tezi bakalářské práce byla struktura práce lehce pozměněna. Tato změna se však nijak 

nepodepsala na předpokládaném obsahu nebo cíli práce.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Rozhlasové vysílání – vývojové trendy  

Možnost přenášet lidský hlas pomocí bezdrátové komunikace byla po vynalezení 

bezdrátového telegrafu2 jen dalším krokem. Právě přístroj schopný přenášet lidský hlas 

měl potenciál stát se masovým médiem. Jedním z faktorů, který napomohl rozvoji 

rozhlasového vysílání, byla odvěká potřeba lidstva se bavit. Bezdrátová komunikace už 

neměla zajišťovat přenos pouze obchodních, vojenských či zpravodajských informací, 

měla se stát moderní formou masové zábavy, se kterou byla neodmyslitelně spojena 

hudba (Čábelová, 2003, s. 16).  

S vývojem rozhlasového vysílání je spojena také dualita pojmů rádio a rozhlas. 

Objasněme se krátce jejich význam. V českém prostředí se jedná v zásadě o synonyma, 

i když většina z nás jistě cítí, rozdíl použije-li pojem rádio nebo pojem rozhlas. 

V prvním případě máme většinou na mysli konkrétní přístroj, už to evokuje, že rádio 

považujeme za prostředek komunikace, za vysílačku či „bezdrátový telefon“ 

s praktickou funkcí (Čábelová, 2003, s. 16). V druhém případě používáme označení 

„rozhlas“ jako pojmenování konkrétního vysílání, které považujeme za médium veřejné 

komunikace, rozptýlené anonymně k širokému publiku s cílem toto publikum zabavit. 

Pojem rozhlas je v českém prostředí používán od roku 1924, předtím bylo rozhlasové 

vysílání pojmenováváno mnohými nepřesnými označeními (Čábelová, 2003, s. 17). 

Rozdíl mezi pojmy rádio a rozhlas můžeme shrnout do jedné věty. Rádio je přenosem 

informací, rozhlas komunikací.  

Na počátku 20. stol., kdy už byla díky tzv. krystalkům výroba radiopřijímačů 

jednodušší, a tyto přístroje byly dostupnější pro širší veřejnost, byl vývoj rozhlasu 

částečně přerušen příchodem první světové války. I když byl před první světovou 

válkou už znám zábavní potenciál rozhlasu, za války se jeho využití vrátilo zpět pouze 

k vojenským účelům. Intenzivní výzkum nového komunikačního prostředku během 

války však napomohl i jeho dalšímu nevojenskému využití po válce (Čábelová, 2003, 

s. 18). Ve 20. letech, jak bylo již řečeno, byl rozhlas už velmi populárním3 a zanedlouho 

se stal rovnocenným konkurentem tištěných médií a masovým fenoménem. Jeho velkou 

výhodou v porovnání s tištěnými médii byla rychlost, jakou se aktuální zpravodajství 

                                                 
2 Roku 1895 se podařilo Guglielmu Marconiovi bezdrátově přenést Morseovy značky na vzdálenost 

několika mil (Čábelová, 2003, s. 16). 
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dostávalo k posluchačům, a to ke všem ve stejnou chvíli, ale také hudba, která byla 

velmi oblíbeným prostředkem zábavy. Poslech rozhlasu dával posluchačům pocit, že 

jsou stále v obraze a zprostředkovával jakousi iluzi kontroly nad venkovním světem 

(Winocur, 2005, s. 325). 

Třicátá léta se stala ve vývoji rozhlasového vysílání dalším mezníkem, jak 

v pozitivním, tak negativním smyslu slova. Právě 30. léta můžeme považovat za zlatou 

éru. Díky masovému rozšíření radiopřijímačů do domácností a s tím spojenou možností 

šířit informace k širokému publiku se ale stal rozhlas nejjednodušší cestou pro totalitní 

režimy, jak šířit své myšlenky masám, pro propagandu. Většina rozhlasového vysílání 

byla zestátněna a využívána k šíření politických a sociálních cílů vlády. O státním 

rozhlasovém vysílání samozřejmě nemůžeme mluvit např. v případě Spojených států 

amerických, kde už v době před druhou světovou válkou existovalo komerční 

rozhlasové vysílání, které bylo placeno především z reklamy a sponzorství (Čábelová, 

2003, s. 20). 

I po příchodu televizního vysílání ve 30. letech si rozhlas své postavení udržel. 

V českém prostředí především, protože zde byl vývoj směřující k realizaci televizního 

vysílání přerušen německou okupací4 (Končelík, Večeřa a Orság, 2010, s. 65).  Dalším 

významným mezníkem pro rozhlasové vysílání byl příchod internetu a nepochybně také 

digitalizace5, jak televizního tak rozhlasového vysílání. Dnes můžeme poslouchat 

rozhlasové vysílání pomocí vysokofrekvenčních elektromagnetických vln, pomocí 

metalických linek (rozhlas je vedený dráty) či internetu ale také díky vysílání 

ze satelitních družic. Na příchod nových médií, jejich konvergenci s těmi tradičními i 

na digitalizaci rozhlasového vysílání se zaměříme více v dalších kapitolách.  

Rozhlasové vysílání mělo především v dobách své zlaté éry velmi silné 

postavení ve společnosti. S příchodem každého nového média se musí lidé naučit 

zacházet s jeho obsahem, naučit se, jak reagovat na to, co nové médium přináší. Asi 

nejznámějším důkazem sugestivní síly rozhlasu ve společnosti je vysílání rozhlasové 

hry Orsona Wellese (The War of the Worlds) v roce 1938, kdy posluchači uvěřili, že 

invaze mimozemšťanů, o které hra pojednává, je skutečnou a strhla se vlna paniky.  

                                                                                                                                               
3 Český rozhlas „Radiojournal“ začal vysílat v květnu 1923 z vysílače v Kbelích.  
4 Pravidelné televizní vysílání zahájila televize v Čechách 1. května 1953 (Končelík, Večeřa a Orság, 

2010, s. 157). 
5 Digitalizace vysílání je obecně přechod z analogového signálu na digitální. Analogový signál je spojitý 

signál a digitální je nespojitá posloupnost číselných údajů obvykle kódovaných v binární soustavě. 

Digitální signál je odolnější proti šumu a dalším nežádoucím změnám (Ptáček, 1983). 
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Neodmyslitelnou roli sehrál rozhlas i při důležitých historických meznících. 

Zaměříme-li se pouze na české prostředí, nemůžeme opomenout rozhlasové vysílání 

v době komunistického režimu v Československu, kdy byly Rádio Svobodná Evropa, 

Hlas Ameriky či BBC mnohdy jediným necenzurovaným zdrojem informací 

o aktuálním děni doma i ve světě. Svou roli sehrál rozhlas jak v roce 1968 při invazi 

sovětských vojsk do ČSR, kdy rozhlas podporoval odpor k okupaci, tak v roce 1989 

při sametové revoluci.   

 

2. Nová média 

Chceme-li odpovědět na otázku, jaké je postavení rozhlasu v době nových médií, 

je nutné si ujasnit, co pojmem „nová média“ označujeme. Existovala doba, kdy byl 

novým médiem tisk. Přišla doba, kdy se k tisku přidal rozhlas a následně televizní 

vysílání. Televizní vysílání za dobu své existence prošlo mnoha zásadními změnami, 

na jejichž vrcholu stojí nejspíš možnost živého přenosu. A zanedlouho se objevil 

internet. Obecně můžeme říci, že nová média v dnešní době jsou média elektronická. 

K této definici přidáme ještě označení „onlinová“, tedy podmíněná fungováním 

internetu. Jejich společným znakem je na prvním místě rychlost (Čermák, 2009, s 7). 

Tradiční média prodělávají právě na rychlosti nových médií, např. sociálních sítí.  

Internet se stal v oblasti médií obrovským průlomem, který sebou přinesl mnoho 

změn. Právě internet bývá v dnešní době považován za sféru tzv. nových médií. Z tisku, 

rozhlasu a televize se stala média tradiční. I přes nejednoznačnost vymezení pojmu nová 

média, právě toto rozdělení na nová a tradiční média využiji pro potřeby této práce. 

Velkou výhodou nových médií je jejich rozmanitost. Pomocí internetu můžeme sledovat 

zpravodajství, poslouchat rozhlasové vysílání či sledovat televizi, mimo jiné můžeme 

být aktivní na sociálních sítích, blozích či hrát online počítačové hry (Brennen, Cerna, 

2010).  

Další výhodou nových médií vedle rychlosti a rozmanitosti je jejich dostupnost a 

„přenosnost“, možnost mít je stále při sobě. Nejen v české společnosti se stává zcela 

běžným, že u sebe nosíme mobilní telefon s připojením k internetu a prakticky kdekoliv 

můžeme být „online“. Nová média vstupují do lidských životů pomocí 

nežurnalistických obsahů6. Mediální obsahy jsou tvořeny procesem nepřetržité 

                                                 
6 Jako jsou příspěvky na sociálních sítích - tzv. tweety na Twitteru, statusy na Facebooku a další. 



7 

 

vzájemné komunikace a všudypřítomností zdrojů (Chao-Chen, Oji, 2013, s. 184). Právě 

interakce, ale také hypertextualita jsou dalšími znaky, které do sféry médii přineslo 

rozšíření internetu (Jirků, 2015, s. 60).  

Nová média se stávají pro tradiční média zdrojem informací spíše než by 

nastolovala agendu či sloužila k ukázání veřejného mínění. Využití nových médií jako 

zdroje je pro tradiční média především ekonomicky výhodné, nemá zvyšovat hodnotu 

mediálních obsahů (Chao-Chen, Oji, 2013, s. 185). Právě využívání obsahů nových 

médií pro média tradiční a z toho plynoucí jejich vzájemné propojování mezi námi 

otevírá další téma, tzv. konvergenci médií.  

 

3. Konvergence a hybridizace tradičních médií 

Konvergence neboli sbíhavost či slučování dvou a více věcí (Rejman, 1971, 

s. 189) nemá v mediálních studiích zcela jednotnou definici. Autoři se neshodují v tom, 

co konkrétně by se mělo sbližovat či slučovat. První použití výrazu „konvergence“ 

můžeme nalézt v dílech Ithiela de Sola Poola7. Pool (1983) popisuje konvergenci jako 

digitalizaci a ukládání obsahů v budoucnu, jejich přenos pomocí internetu a jejich 

využití pomocí elektroniky, konstatuje, že konvergence je integrace samostatných 

masových médií za pomoci digitalizace a elektroniky. Nesmíme však konvergenci 

médií zužovat pouze na technologický proces, jedná se i o hlubokou a trvající sociální, 

kulturní a ekonomickou proměnu (Dwyer, 2010). Konvergence mění vztah mezi 

existujícími technologiemi, průmysly, trhy, žánry i publiky (Jenkins, 2004, s. 34). 

S konvergencí médií je spojeno i smazávání hranic mezi publikem a profesionálním 

obsahem či změny ve formách vlastnictví médií. Konvergenci můžeme považovat i 

za nový způsob myšlení o zprávách, který je ovlivněn vlivy digitální doby 

na žurnalistiku jako takovou (Chao-Chen, Oji, 2013, s. 190).  

Velmi často se setkáváme s tím, že se za konvergenci považuje tzv. internetizace 

tradičních médií, přenášení tradičních mediálních obsahů do prostředí internetu, 

tj. internetové zpravodajské servery, rozhlasové vysílání na internetu a další. Správně 

bychom ale měli na konvergenci nahlížet jako na oboustranný proces, kdy dochází 

k internetizace tradičních médií, ale také k „medializování“ internetu. Vliv tradičních 

                                                 
7 Ithiel de Sola Pool (1917-1984) byl významnou postavou v oblasti sociálních věd. Jeho výzkum se 

zaměřoval především na technologie a jejich vliv na společnost. Jeho nejznámější prací je kniha The 

Technologies of Freedom.  
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médií, jako jsou tisk, televize a rádio, aby internet zprostředkovával informace a zábavu, 

zapříčinil, že se z internetu stalo masové médium (Fortunati et al., 2005, s. 28). 

Na druhou stranu pro tradiční média je internet často symbolem modernizace (Fortunati 

et al., 2005, s. 42). Právě rádio vysílané pomocí internetu můžeme považovat za první 

opravdový výsledek konvergence médií (Ren, Chan-Olmsted, 2004, s. 7). Aktivita 

na internetu pro tradiční média v dnešních dnech už neznamená pouze vlastní webové 

stránky či internetové vysílání. Součástí modernity dnešních dní je i aktivita 

na sociálních sítích či vlastní aplikace pro mobilní telefony.  

Vedle pojmu konvergence médií se často setkáváme s dalším pojmem, a to 

tzv. hybridizací nebo konkrétně hybridizací médií. K vysvětlení tohoto pojmu nám 

pomůže význam slova „hybridní“, jak ho najdeme ve slovníku cizích slov. Hybridní 

znamená vzniklý křížením či smíšený (Rejman, 1971, s. 133), z čehož můžeme odvodit, 

že hybridizace médií znamená křížení tradičních médií mezi sebou či s médii novými 

vedoucí k vzniku média nového. O hybridizaci můžeme uvažovat jako o samostatném 

pojmu nebo jí považovat za jeden z projevů konvergence médií či za její další stupeň 

(po sbližování dojde k propojení a vzniku něčeho nového). Jak uvádí Andrew Chadwick 

(2013) ve své knize The Hybrid Media System, hybridní systém médií je založen 

na konfliktu a soutěži mezi staršími a novějšími (nebo tradičními a novými) mediálními 

metodami, ale vyznačuje se také jejich vzájemnou provázaností. Mediálními metodami 

jsou myšleny technologie, žánry, normy, chování či organizace.  

Hybridizaci médií můžeme také charakterizovat jako rovnováhu mezi tradičním 

vysíláním a přijímáním mediálních obsahů a novou metodou cirkulace a recirkulace 

mediálních obsahů ve spojení s vyjednáváním (Chadwick, 2013, s. 208). Právě 

hybridizace médií je neoddělitelně spojena s politikou a charakteristikou moci 

v moderní době. Moc je vykonávána těmi, kdo jsou schopni tvořit, využívat a mířit 

informace tam, kam chtějí, aby byly naplněny jejich cíle, napříč a mezi tradičními a 

novými médii (Chadwick, 2013, s. 207). 

 

4. Reakce rozhlasu na nová média 

Média obecně prošla v posledních desetiletích dramatickými změnami, což je 

jistě i případ rozhlasu. Jako v případě tištěných médií či televize bylo potřeba, aby 

rozhlas na tyto změny vhodně zareagoval. Internet, budeme-li ho považovat za sféru 
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nových médií, se stal významným komunikačním kanálem, a to i pro rozhlas a jeho 

tvůrce (Stark, Weichselbaum, 2013, s. 186). Tradiční rozhlasové stanice zřídily vedle 

tradičního vysílání i vysílání internetové, vytvořily webové stránky a mnohé z nich se 

propojily se sociálními sítěmi. Některé rozhlasové stanice disponují i aplikacemi 

pro mobilní telefony a tablety. Propojování tradičního rozhlasového vysílání 

s internetem ho udržuje stále aktuálním a možná i rozšiřuje posluchačskou základnu. 

Existenci webových stránek konkrétní rozhlasové stanice bychom mohli charakterizovat 

jako tzv. hypermediaci, kdy je do existujícího média začleňováno druhé. Audio program 

rádia je vizuálně doplněn obsahem webových stránek (McEwan, 2010, s. 13). Rádia 

vysílající na internetu byla obohacena psaným textem, fotkami, ilustracemi a dalšími 

vizuálními efekty (Kuhn et al., 2011, s. 36). 

Jen pro zajímavost si zmiňme, jak na tento vývoj reagoval konkrétně Český 

Rozhlas (ČRo), tradiční a nejstarší česká rozhlasová stanice, která vysílá na celém 

území České republiky. ČRo začal vysílat na internetu již v roce 1994, jako jedno 

z prvních tuzemských médií (Rozhlas na internetu). Internetové vysílání Českého 

Rozhlasu fungovalo dříve, než stanice disponovala vlastními internetovými stránkami. 

K jejich spuštění došlo však za nedlouho v roce 1998, dnes můžeme na webových 

stránkách www.rozhlas.cz najít program všech stanic, které k Českému Rozhlasu patří, 

články, informace o redaktorech, živý pohled do vysílacího studia a mnoho dalších 

informací. Za zmínku stojí také tzv. podcasty. Podcasty jsou zvukové či video soubory, 

které je možné si stáhnout do svého zařízení a později poslechnout (v případě rozhlasu 

se může jednat o záznam konkrétního vysílání). Po stažení již není třeba internetového 

spojení, což je výhodou oproti aplikaci, která byla posledním krokem v propojování 

ČRo s novými médii. Pomocí aplikace pro tablety a chytré telefony iRadio je možné 

poslouchat aktuální vysílání všech stanic Českého Rozhlasu dostupných na internetu, 

ale funguje také jako archiv pořadů, které jsou běžně na stanicích ČRo vysílány a 

do aplikace průběžně doplňovány.  

Podíváme-li se na obecné změny, které internet do oblasti rozhlasového vysílání 

přinesl, je nutné zmínit velký nárůst počtu rozhlasových stanic. Internetové rozhlasové 

stanice můžeme rozdělit do pěti skupin (kdy první můžeme charakterizovat jako „rádio 

na internetu“ a ostatní čtyři jako „internetová rádia“):  

 vysílání tradičních stanic na internetu, 

 „podstanice“ zprostředkovávané tradičními stanicemi pouze na internetu, 

http://www.rozhlas.cz/
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 profesionální stanice, které však nepatří k žádné stanici, která vysílá i 

tradičně mimo internet, 

 rádia tvořená přímo uživateli (neprofesionální), 

 a v poslední řadě internetové stránky, kde můžeme diskutovat o jejich 

označení za rozhlasovou stanici, které zprostředkovávají muziku, kterou 

si příjemce sám vybere (např. www.mixer.cz) (Stark, Weichselbaum, 

2013, s. 187).  

Možnost vysílat na internetu způsobila vznik mnoha stanic s velmi konkrétním 

obsahem určeným pro specifické publikum (např. rozhlasová stanice vysílající 

pro menšinu žijící v jiné zemi v jazyce dané menšiny). Fernando Kuhn a jeho 

spolupracovníci (2011) došli svým výzkumem k závěru, že valná většina nově 

vznikajících stanic na internetu je zaměřena lokálně. Velkou výhodou rozhlasového 

vysílání na internetu je možnost jeho poslechu prakticky kdekoliv na světě, posluchač 

není omezen dosahem konkrétního vysílače. Můžeme říci, že každá rozhlasová stanice, 

která vysílá na internetu, je mezinárodní.  

Již zmíněnou interaktivitu spojenou s novými médii můžeme v případě 

rozhlasových stanic také pozorovat. Rozhlasové vysílání je již tradičně spojeno 

s posluchači pomocí živých vstupů posluchačů po telefonu, ať mluvíme o rozhlasových 

soutěžích, dopravním zpravodajství či různých anketách. Díky internetu se k interakci 

pomocí telefonních hovorů přidala interakce pomocí sociálních sítí. Rozhlasové vysílání 

obecně nemůžeme považovat za pasivní médium, i když ho jistě mnozí z nás takto 

využívají.  

Co se však zásadně nezměnilo je motivace posluchačů k poslechu rozhlasového 

vysílání (Stark, Weichselbaum, 2013, s. 190). Posluchači většinou nerozlišují mezi 

poslechem rádia pomocí klasického radiopřijímače či pomocí internetu. Vybere-li si 

posluchač k poslechu internetové rádio je většinou důvodem očekávání většího výběru 

stanic a mnohdy lepší signál než v případě tradičního radiového vysílání. Poslech rádia 

přes internet je stále méně běžný než poslech pomocí klasického radiopřijímače (Stark, 

Weichselbaum, 2013, s. 198). K zvláštní proměně nedošlo ani v případě samotného 

vysílání. Rozhlasové vysílání má stále stejný charakter a náplň.  

http://www.mixer.cz/
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

5. Výzkum   

V teoretické části jsme se seznámili s některými trendy ve vývoji rozhlasového 

vysílání od počátků až do současnosti, do doby tzv. nových médií a jejich konvergence 

s médii tradičními. Ujasnili jsme si význam pojmů, které jsou v mediálních studiích 

užívané a které rozhlas v dnešní době jistým způsobem ovlivňují. V druhé části této 

práce se pomocí mnou provedeného výzkumu pokusím odpovědět na otázku jaké 

postavení a roli má rozhlas v dnešní české společnosti. Hlavní výzkumnou otázkou, 

na kterou by měl daný výzkum odpovědět je, zda lidé v české společnosti rozhlasové 

vysílání vůbec poslouchají. Od odpovědi na tuto otázku se budou odvíjet odpovědi další 

a to, kde či při jakých činnostech rozhlas poslouchají, co v něm poslouchají apod. 

Vzhledem k hlavní výzkumné otázce byly stanoveny tyto dílčí hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Více jak 80 % dotazovaných pravidelně poslouchá rozhlasové vysílání.  

Hypotéza č. 2: Nejvíce respondentů, kteří na otázku „Posloucháte někdy rozhlas?“ 

odpověděli „ne“ je ve věku do 18 let.  

Hypotéze č. 3: Nejvíce respondentů poslouchá rozhlasové vysílání při jízdě autem. 

Hypotéze č. 4: Nejposlouchanější náplní rozhlasového vysílání je hudba.   

 

5.1 Metodika výzkumu 

Na počátku výzkumu je vždy nutné určit metodu, kterou budou pro výzkum 

potřebné informace shromážděny. V případě této práce bylo zvoleno kvantitativní 

dotazníkové šetření následně doplněné kvalitativním výzkumem v podobě 

polostrukturovaných rozhovorů se zástupci předem určených věkových kategorií. 

Dotazníkové šetření je technika poskytující vysoce standardizovaná data s vysokou 

reliabilitou (Sedláková, 2014, s. 158). Naopak hloubkové rozhovory nemůžeme 

považovat za sběr dat, ale díky interakci mezi tazatelem a dotazovaným spíše za jejich 

tvorbu (Sedláková, 2014, s. 213). Účelem rozhovorů v této práci bylo zjistit, zda se 

konkrétní respondenti shodnout se zobecnitelnými výsledky vzešlými z dotazníkového 

šetření. 
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Dotazník8 obsahující osm otázek byl sestaven přímo pro potřeby tohoto 

výzkumu. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 100 respondentů9, 52 mužů a 48 žen, od 

9 do 94 let, kteří byli pro potřeby výzkumu rozděleni do čtyř věkových kategorií, a to 

0 - 18 let, 19 - 29 let, 30 - 60 let a 61 let a starší. Z každé zmíněné věkové skupiny jsem 

shromáždila 25 dotazníků. Kategorie byly určeny pomocí několika charakteristik. 

Do první kategorie spadají ti, které běžně označujeme jako „děti“, tedy osoby 

do 18. roku života včetně. Druhou kategorii bychom mohli charakterizovat jako 

tzv. generaci Y a třetí kategorii jako tzv. generaci X10. Do poslední kategorie spadají 

většinou osoby v postproduktivním věku, většina z nich je již v důchodu.  

Oproti tezím bakalářské práce, kde jsem předpokládala šíření dotazníku 

především pomocí online dotazníku s pomocí sociálních sítí, jsem nakonec zůstala 

u papírové formy a jejího osobního rozdávání. V rámci šíření dotazníku jsem se 

pokusila obsáhnout, co nejširší území České republiky, aby nebyly výsledky ovlivněny 

jeho šířením pouze na území hlavního města.  

Samotné distribuci dotazníků předcházel krátký předvýzkum. Dotazník byl 

předložen několika respondentům, aby byla potvrzena jeho srozumitelnost. Tímto 

krátkým předvýzkumem bylo zjištěno, že pro děti mladší 9 let je vyplnění dotazníku 

náročné. Není ani tak náročné odpovědět na konkrétní otázky jako jim vysvětlit smysl 

jeho vyplňování. Proto jsem se rozhodla do výzkumu zapojit děti až od 9 let věku. Právě 

díky předvýzkumu jsem se také ujistila v tom, že osobní distribuce a následně ruční 

zpracovávání dotazníků je jednodušší než distribuce pomocí online dotazníku.  

Kvalitativní část výzkumu, zmíněné polostrukturované rozhovory, byla 

provedena se zástupci tří generací. Osloveni byli vždy dva zástupci (jeden muž a jedna 

žena) ze tří kategorií, tak jak byly určeny v tezích této bakalářské práce. Dva 

reprezentanti kategorie dospívající mládeže (13 – 15 let), dvě dospělé osoby 

v produktivním věku (30 – 50 let) a dva zástupci kategorie postproduktivního věku 

                                                 
8 Příloha č. 1 - Dotazník 
9 Při zpracovávání tezí této práce bylo po dohodě s vedoucím určeno 100 respondentů jako dostačující pro 

potřeby bakalářské práce.  
10 Nemůžeme přesně říci, které roky charakterizují generaci X a generaci Y, ale za generaci X 

považujeme většinou osoby narozené mezi lety 1965-1980 a za generaci Y ty narozené mezi lety 1980 a 

1995 (Chum, 2013).  
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(65 let a starší)11. Oproti tradičnímu demografickému členění na předproduktivní 

(0-14 let), produktivní (15-64 let) a postproduktivní (65 let a více) věk jsem kategorie 

dotazovaných pro účely tohoto dílčího výzkumu zúžila a věková rozmezí přizpůsobila 

s ohledem na vývoj médií. První generace (dospívající mládež) reprezentuje tzv. digital 

natives, čímž se liší od obou ostatních.  

Předem připravené otázky vycházely z otázek z dotazníku a byly doplněny 

několika dalšími:  

1. Víte, jaký je rozdíl mezi pojmy rozhlas a rádio? 

2. Vnímáte rozhlasové vysílání jako kulisu? Nahradil Vám v některých 

případech tuto roli rozhlasu jako kulisy televizní přijímač? 

3. Umíte si představit, že by bylo rozhlasové vysílání zrušeno/ukončeno? 

Vzhledem ke zvolené formě polostrukturovaných rozhovorů se po položení uvedených 

otázek nechával rozhovorům volný průběh.  

Pro doplnění si vysvětleme ještě další důležitý pojem a to právě tzv. digital 

natives. Jak říká Marc Prensky12 (2001) ve svém článku, je důležité si uvědomovat, že 

osoby, které se narodily v posledních letech 20. století a mladší (řekněme po roce 1990), 

jsou generací tzv. digital natives. Prakticky od svého narození je tato generace 

obklopena moderními technologiemi od televize přes počítač po všudypřítomné mobilní 

telefony. Ať se nám to zdá či ne, tak stálá přítomnost těchto technologií nás zásadně 

ovlivňuje. Generace, které nemůžeme považovat za „digital natives“ Prensky (2001) 

označuje za tzv. digital immigrants. Tak jako se přistěhovalci musí naučit žít v nové 

zemi, přijmout její kulturu nebo se naučit nový jazyk, tak se starší generace musely 

naučit či se stále učí žít v „novém“ digitálním světě.  

 

                                                 
11 Dominika, 14 let, studentka, ukončené základní vzdělání; 

Václav, 15 let, student, ukončené základní vzdělání; 

Petr, 31 let, manažer, ukončené středoškolské vzdělání; 

Alice, 48 let, právnička, ukončené vysokoškolské vzdělání; 

Dobroslava, 71 let, v důchodu, ukončené středoškolské vzdělání 

Miroslav, 80 let, v důchodu, ukončené středoškolské vzdělání. 
12 Marc Prensky (1946) je americký spisovatel a přednášející o učení a vzdělávání. Jeho neznámějším 

počinem je zpopularizování pojmů „digital natives“ a „digital immigrants“ a jejich propojení se změnami 

ve vzdělávacím systému.  
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6. Výsledky výzkumu 

Následující kapitola přináší shrnutí výsledků jak kvantitativní tak kvalitativní části 

výzkumu a jejich propojení. Pro usnadnění orientace ve výsledcích z dotazníkového 

šetření budou tyto výsledky doplněny mnou vytvořenými grafy. K jednotlivým otázkám 

z dotazníku vždy přísluší jeden graf zahrnující všechny respondenty. U některých 

otázek budou doplněny grafy podle předem rozdělených věkových skupin. Doplnění 

dílčích grafů jsem zvolila pro zajímavé porovnání rozdílných odpovědí konkrétních 

věkových kategorií.  

 

6.1 Výsledky kvantitativní části výzkumu 

 Bylo již zmíněno, že dotazník se skládal s osmi otázek. První dvě otázky se 

týkaly věku a pohlaví. Většina výsledků výzkumu se vztahuje k určeným věkovým 

kategoriím. Pouze u otázky „Posloucháte někdy rozhlas?“ budou doplněny výsledky 

poslechovosti v závislosti na pohlaví.  

 Přejděme k odpovědím na šest stěžejních otázek. První otázka „Posloucháte 

někdy rozhlas?“ nám odpovídá na hlavní výzkumnou otázku této práce, která bude 

dalšími otázkami z dotazníku pouze upřesněna a doplněna a bude možné potvrdit či 

vyvrátit dílčí hypotézy. Jak můžeme vidět v Grafu č. 1, tak na základě první otázky 

můžeme říci, že 88 % respondentů rozhlasové vysílání někdy poslouchá. Naopak pouze 

12 % jej neposlouchá nikdy. Kdo odpověděl na tuto otázku v dotazníku „ne“, 

nepokračoval dále v jeho vyplňování. Procenta vzešlá z odpovědi na tuto otázku nám 

také potvrzují první dílčí hypotézu „Více jak 80 % dotazovaných pravidelně poslouchá 

rozhlasové vysílání.“. 
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 Čtyři doplňkové grafy (Graf č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5) nám ujasňují, jak je tomu 

s poslechovostí rozhlasu v konkrétních věkových kategoriích. Právě výsledky zahrnuté 

v těchto čtyřech grafech nám potvrzují druhou dílčí hypotézu, která byla formulována 

„Nejvíce respondentů, kteří na otázku „Posloucháte někdy rozhlas?“ odpověděli „ne“ 

je ve věku do 18 let.“. Ve věkové kategorii do 18 let 36 % respondentů neposlouchá 

rozhlas vůbec. V dalších kategoriích je to mnohem méně, v poslední kategorii 61 let a 

starší poslouchá rádio dokonce 100 % respondentů.  

64 %

36 %

Graf č. 2: 0 - 18 let

ANO, poslouchám rozhlas

NE, neposlouchám rozhlas

 

92 %

8 %

Graf č. 3: 19 - 29 let

ANO, poslouchám rozhlas

NE, neposlouchám rozhlas
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96 %

4 %

Graf č. 4: 30 - 60 let

ANO, poslouchám rozhlas

NE, neposlouchám rozhlas

 

 

 Podíváme-li se na odpovědi na první otázku z pohledu pohlaví a ne z pohledu 

věku, zjistíme, že rozhlas poslouchají více ženy než muži. Konkrétně 95,6 % žen a 

80,8 % mužů rozhlas někdy poslouchá (viz Graf č. 6 a Graf č. 7). Při propojení výsledků 

poslechovosti v závislosti na věku a v závislosti na pohlaví zjistíme, že nejvíce rozhlas 

neposlouchají respondenti mužského pohlaví do 18 let věku.  

 

 

 

 

  

          

 

 Jednou ze stěžejních otázek dotazníkového šetření bylo „Jak často posloucháte 

rozhlas?“. Bylo zjištěno, že více jak 50 % respondentů poslouchá rozhlasové vysílání 

každý den. V Grafu č. 8 můžeme vidět, že odpověď 2-3x týdně vybralo 25 % 

100 %

0 %

Graf č. 5: 61 let a starší

ANO, poslouchám rozhlas

NE, neposlouchám rozhlas
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respondentů, alespoň 1x týdně odpovědělo 6,8 % respondentů a 14,7 % respondentů 

zvolilo možnost méně často. 

53,4 %

25 %

6,8 %

14,7 %

Graf č. 8: Jak často posloucháte rozhlas?

každý den 2 - 3x týdně alespoň 1x týdně méně často

 

 

 U jednotlivých věkových kategorií můžeme pozorovat, která odpověď byla 

v dané kategorii nejčastější. Odpověď každý den byla nejčastější ve věkové kategorii 30 

– 60 let (viz Graf č. 11). Děti do 18 let poslouchají rozhlas nejčastěji 2-3x týdně. U dvou 

věkových skupin se vůbec neobjevila odpověď alespoň 1x týdně.  

25 %

50 %

6,3 %

18,7 %

Graf č. 9: 0 - 18 let

každý den 2 - 3x týdně

alespoň 1x týdně méně často

 

56,5 %

13,1 %

21,7 %

8,7%

Graf č. 10: 19 - 29 let

každý den 2 - 3x týdně

alespoň 1x týdně méně často
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62,5 %
25 %

0

12,5 %

Graf č. 11: 30 - 60 let

každý den 2 - 3x týdně

alespoň 1x týdně méně často

 

 

 Vzhledem k době, kdy je možné poslouchat rozhlasové vysílání pomocí 

různých přístrojů nebo zvolit poslech prostřednictvím internetu, bylo důležité zjistit, 

které přístroje, technologie nebo zařízení respondenti k poslechu rozhlasu využívají. 

Respondenti mohli vybírat z osmi kategorií (klasický radiopřijímač, internetové vysílání 

ze stolního počítače, internetové vysílání z přenosného počítače, internetové vysílání 

z tabletu, přes mobilní telefon vybavený příjmem rozhlasových vln, přes mobilní telefon 

po internetu, přes televizní přijímač nebo rozhlasové vysílání ze zábavních systémů 

v autobusech/vlacích) a bylo možné vybrat více než jednu možnost. Pokud respondent 

poslouchá rozhlas pomocí jiného zařízení, než bylo ve výběru, mohl zaškrtnout 

odpověď „jinak“ a přístroj či technologii doplnit. Odpověď jinak byla zvolena v devíti 

případech. V osmi z nich však respondent dopsal k této možnosti poslech autorádia. 

Autorádio je klasický radiopřijímač, jednalo se tedy pouze o neznalost ze strany 

respondentů, proto jsem při zpracování grafu tyto zvolené odpovědi vynechala. Můžeme 

tedy říci, že tuto možnost zaškrtlo pouze 1,1 % respondentů a bylo k ní dopsáno 

„vesnický rozhlas“. I když je většina vesnických rozhlasů příkladem vysílání pomocí 

metalických linek (vysílaný obsah se k tlampači dostane skrze vedené dráty) je otázkou, 

zda ho můžeme považovat za klasické rozhlasové vysílání, jedná se spíše o kanál 

k šíření informací v konkrétní obci. Zajímavé je, že v dnešní době existují bezdrátové 

místní rozhlasy, které ke svému šíření využívají elektromagnetické vlny obdobně jako 

klasické rozhlasové vysílání. Jejich rozšíření v České republice je však zatím velice 

omezené.  

 Jak ukazuje Graf č. 13, nejpoužívanější technologií je klasický radiopřijímač, 

který k poslechu rozhlasu využívá 91 % respondentů. Na druhém místě je internetové 

vysílání z přenosného počítače, která ale používá pouze 12,5 % zúčastněných. 

60 %20 %

0
20 %

Graf č. 12: 61 let a starší

každý den 2 - 3x týdně

alespoň 1x týdně méně často
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 Ve věkové kategorii do 18 let se na druhém místě po klasickém radiopřijímači 

umístilo vysílání přes televizní přijímač s 25 %, které naopak ve věkové kategorii 19 – 

29 let nezvolil ani jeden respondent. Kromě 12,5 % respondentů z kategorie do 18 let 

nebyla v žádné další kategorii zvolena možnost poslechu pomocí internetového vysílání 

z tabletu. V kategorii 61 let a více zvolilo klasický radiopřijímač 100 % respondentů. 

Vedle klasického radiopřijímače byly v této věkové skupině označeny pouze možnosti 

přes mobilní telefon vybavený příjmem rozhlasových vln, poslech přes televizní 

přijímač a rozhlasové vysílání ze zábavních systémů v autobusech/vlacích. Grafy 

zobrazující, jaké přístroje, zařízení či technologie využívají k poslechu rozhlasového 

vysílání jednotlivé věkové kategorie, jsou doplněny v příloze13. 

 Otázka následující se týkala místa, kde respondenti rozhlasové vysílání 

poslouchají nejčastěji (viz Graf č. 18). Obdobně jako u předchozí otázky bylo možné 

zaškrtnout více možností. Respondenti mohli vybírat z šesti variant (při jízdě autem, 

                                                 
13 Příloha č. 2 - grafy zobrazující, jaké přístroje, zařízení či technologie využívají k poslechu rozhlasového 

vysílání jednotlivé věkové kategorie (Graf č. 14, č, 15. č. 16, č. 17) 
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při cestování v jiném dopravním prostředku, v zaměstnání, doma, při sportu, jako 

budík). I zde bylo možné vybrat možnost „jinde“ a svou odpověď doplnit.  

 Nejvíce procent (76,1 %) získala možnost při jízdě autem. Která získala nejvíce 

procent v každé z prvních tří věkových kategorií. V poslední kategorii, tedy 61 let a 

starší zvolilo 92 % zúčastněných možnost doma. Na druhé místo můžeme umístit právě 

možnost doma s 54,3 %. S 27,3 % následuje v zaměstnání. Menší procento u poslechu 

rozhlasové vysílání v zaměstnání je způsobeno tím, že ve věkové kategorii 0 – 18 let 

tuto možnost zvolilo 0 % respondentů. Toto zjištění však není u respondentů 

v předproduktivním věku nijak zvláštní. Možnost jinde zvolilo 6,8 % respondentů. Mezi 

dopsanými odpověďmi se objevilo „venku“, „v restauraci“ (s poznámkou 

„nedobrovolně“), dále např. „v lázních“. U věkové kategorie 61 let a starší se objevilo 

„při práci, ale ne v zaměstnání“, což souvisí s tím, že většina respondentů v této 

kategorii spadá do kategorie postproduktivní věk a do zaměstnání již nedochází. 

Výsledky plynoucí z této otázky nám potvrzují třetí dílčí hypotézu „Nejvíce 

respondentů poslouchá rozhlasové vysílání při jízdě autem.“ 

 Grafy s výsledky odpovědí jednotlivých věkových skupin jsou doplněny opět 

v příloze14. U kategorie do 18 let si můžeme všimnout, že vedle možnosti v zaměstnání, 

žádný respondent nezvolil ani možnost při sportu. Je zajímavé, že i v nejmladší 

kategorii získalo nejvíce procent při jízdě autem (81,3 %), i když většina respondentů 

v této kategorii ještě nemůže řídit. Můžeme předpokládat, že většina z nich poslouchá 

rozhlasové vysílání v autě jen díky tomu, že jej poslouchají rodiče, když řídí. U obou 

středových věkových kategorií (19 – 29 let a 30 – 60 let) respondentů v produktivním 

věku získala možnost v zaměstnání více procent než možnost doma. V kategorii 19 – 29 

let zvolilo 17,4 % respondentů, že poslouchají rádio při sportu. Ve stejné věkové 

skupině zvolilo nejvíce odpovídajících také možnost jako budík (8,7 %). Jako budík 

využívají rádio také posluchači starší 61 let, v této skupině zvolilo tuto možnost 8 % 

zúčastněných.  

                                                 
14 Příloha č. 3 - grafy zobrazující, kde poslouchají rozhlasové vysílání jednotlivé věkové kategorie (Graf 

č. 19, č. 20, č. 21, č. 22) 
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 Další otázka dotazníku se týkala poslechu konkrétních stanic, přejděme však 

nejprve k poslední otázce „Co v rozhlase posloucháte?“. K otázce „Jakou rozhlasovou 

stanici posloucháte nejčastěji?“ se vrátíme v závěru kapitoly o výsledcích 

kvantitativního výzkumu. Co se týče obsahu rozhlasového vysílání, mohli respondenti 

vybírat z několika možností (hudbu, zpravodajství/zprávy o počasí, dopravní informace, 

mluvené slovo – rozhovory apod., přenosy sportovních utkání, konkrétní pořady, 

soutěže) a vybrat jich více najednou. Obdobně jako u předchozích otázek bylo možné 

zaškrtnout odpověď „něco jiného“ a doplnit. Doplnit odpověď mohl respondent i 

po vybrání možnosti konkrétní pořady, kde mohl vypsat názvy jím poslouchaným 

pořadů.  

 Nejvíce volené typy obsahu rozhlasového vysílání byly hudba a 

zpravodajství/zprávy o počasí (viz Graf č. 23). Hudba byla zvolena 85,2 % respondentů 

a zpravodajství/zprávy o počasí vybralo 77,3 % zúčastněných. Vzhledem k výsledkům 

předchozí otázky, kde jsme zjistili, že lidé nejvíce poslouchají rozhlasové vysílání 

v autě, je zajímavé, že poslech dopravního zpravodajství se umístil až na čtvrté příčce 

s 39,8 %. 42 % respondentů zvolilo odpověď mluvené slovo – rozhovory apod. Fakt, že 

nejvíce respondentů zvolilo za svou odpověď tu, že poslouchají v rádiu hudbu, 
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potvrzuje čtvrtou dílčí hypotézu, která byla před provedením tohoto výzkumu stanovena 

a zní „Nejposlouchanější náplní rozhlasového vysílání je hudba.“.  

 Odpověď něco jiného zvolilo pouze 3,4 % respondentů a mezi dopsanými 

odpověďmi se objevily informace o kultuře a historické a sociologické pořady, přičemž 

druhou z těchto odpovědí bychom mohli zařadit k možnosti konkrétní pořady. Odpověď 

konkrétní pořady byla ze čtyř věkových kategorií nejvíce volena v té poslední 61 let a 

starší, kde jí zvolilo 24 % respondentů. Nejčastěji se objevovaly pořady jako Toulky 

českou minulostí (ČRo), Meteor (ČRo) či Tobogán (ČRo Dvojka). V ostatních 

věkových skupinách se objevila Ranní show Evropy 2 (Evropa 2), Svět ve 20 minutách 

(ČRo Plus), Čelisti (Radio Wave) a mnohé další. 

 

 

 V příloze je možné nahlédnout do grafů s výsledky jednotlivých věkových 

skupin15. Hudba byla na prvním místě poslechovosti ve třech věkových skupinách, 

pouze v poslední kategorii volilo více procent respondentů zpravodajství/zprávy 

o počasí než hudbu (84 % ku 76 %) Ve dvou skupinách (0 – 18 let a 30 – 60 let) 

nezvolil ani jeden z respondentů možnost, že poslouchá v rozhlase něco jiného než 

                                                 
15 Příloha č. 4 - grafy zobrazující, co nejčastěji v rozhlase poslouchají jednotlivé věkové kategorie (Graf 

č. 24, č. 25, č. 26, č. 27) 
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nabídnuté možnosti. V kategorii 0 – 18 let odpovědělo pouze 12,5 % respondentů, že 

poslouchá dopravní zpravodajství, což se nemusí zdát nijak překvapivé, když, jak jejich 

věk napovídá, ve většině nedisponují řidičským oprávněním, ale v otázce „Kde 

posloucháte rozhlas?“ volila i tato věková kategorie nejčastěji možnost při jízdě autem. 

Ve věku od 19 do 60 let odpovědělo více jak 50 % zúčastněných, že dopravní 

zpravodajství poslouchají, v poslední věkové skupině se procento opět snížilo na 32 %.  

 Nyní se vraťme k otázce „Jakou rozhlasovou stanici posloucháte nejčastěji?“. 

Otázka byla v dotazníku formulována jako otevřená. Respondent nedostal na výběr 

z předpřipravených variant odpovědí, ale mohl vypsat, které konkrétní stanice 

poslouchá. Při sestavování dotazníku bylo na základě předvýzkumu rozhodnuto 

o omezení vypsat maximálně 2 stanice.  

 V dotaznících se objevilo dohromady 30 různých rozhlasových stanic. 

Při zpracování výsledků a grafu byly vypuštěny stanice, které se objevily pouze 

u jednoho nebo dvou respondentů. Takových stanic bylo 15. Mezi stanicemi, které byly 

z grafu vynechány, se objevily např. ČRo Plus, Signál Rádio, ČRo Vltava a mnoho 

dalších.  

 V Grafu č. 28 můžeme vidět, že nejvíce procent respondentů (19,3 %) 

poslouchá rozhlasovou stanici Evropa 2. V těsném závěsu s 18,2 % můžeme pozorovat 

ČRo Radiožurnál a jako třetí ČRo Dvojka s 13,7 %. Porovnáme-li výsledky výzkumu 

provedeného pro potřeby této práce s výsledky RadioProjektu, který je oficiálním 

výzkumem poslechovosti rozhlasových stanic, zjistíme, že se výsledky celkem výrazně 

rozcházejí. Podle výsledků RadioProjektu16 za 3. a 4. čtvrtletí roku 2015 je 

nejposlouchanější celoplošnou rozhlasovou stanicí v České republice Rádio Impuls, 

které v mnou provedeném výzkumu vypsalo pouze 8 % respondentů. Evropa 2 se však 

podle výsledků RadioProjektu umístila hned na druhém místě, na třetím pak 

Frekvence 1, kterou v mém výzkumu zvolilo 9,1 % zúčastněných. Nejposlouchanější 

regionální stanicí je dle oficiálního výzkumu Rádio Blaník, na druhém místě Country 

radio a na třetím Radio Beat (Evropa 2 a Frekvence 1 se přetahují o pozici dvojky, 

2016). Ve výzkumu provedeném pro tuto práci se všechny tři zmíněné regionální 

stanice také objevily, ale přesně v opačném pořadí (Radio Beat 10,2 %, Country radio 

9,1 % a Rádio Blaník 6,9 %). 

                                                 
16 Příloha č. 5 – tabulky výsledků RadioProjektu, oficiálního výzkumu poslechovosti rozhlasových stanic 
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 V jednotlivých věkových kategoriích se nejčastěji volené poslouchané 

rozhlasové stanice samozřejmě lišily. Evropu 2, kterou celkově vybralo nejvíce 

respondentů, nejvíce volili zúčastnění do 18 let věku. Naopak v kategorii 61 let a starší 

jí nenapsal ani jeden respondent. Ve věkové kategorii 19 – 29 let byla nejčastěji volena 

stanice Fajn radio, dále Evropa 2. Respondenti ve věku 30 – 60 let nejčastěji volili ČRo 

Radiožurnál a Radio Beat. V poslední kategorii 61 let a více byl nejčastěji vypisován 

ČRo Dvojka, těsně za ním Country radio a ČRo Radiožurnál.  

 

6.2 Výsledky kvalitativní části výzkumu 

V kapitole o metodice výzkumu bylo již zmíněno, že předem připravené otázky 

polostrukturovaných rozhovorů vycházely z dotazníku a byly doplněny několika dalšími 

otázkami. Rozhovory byly provedeny osobně, po celý čas byly nahrávány na diktafon a 

následně přepsány.  

Přejděme k výsledkům, které z kvalitativní části výzkumu vzešly. Pět ze šesti 

dotazovaných odpovědělo na otázku, zda poslouchají rozhlasové vysílání, „ano“. „Ne“ 

odpověděla pouze Dominika (14 let), která si myslí, že kdyby jejich rodina disponovala 
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automobilem, tak by rádio poslouchala právě zde. Neuvědomuje si, že by jim rádio 

hrálo doma, většinu času mají puštěný televizní přijímač jen jako kulisu. Užívání 

televizoru jako kulisy je víceméně odpověď na jednu z doplňujících otázek, která byla 

formulována „Vnímáte rozhlasové vysílání jako kulisu? Nahradil Vám v některých 

případech tuto roli rozhlasu jako kulisy televizní přijímač?“. Díky záporné odpovědi 

na první otázku Dominika (14 let) neodpovídala na otázky ohledně místa poslechu, 

náplně apod. rozhlasového vysílání. Odpovědi na doplňkové otázky však nebyly první 

odpovědí nijak omezeny.  

Kromě Václava (15 let), který odpověděl, že poslouchá rádio 2-3 týdně s rodiči 

při jízdě autem, odpověděli všichni respondenti, že poslouchají rozhlasové vysílání 

každý den. Václav (15 let) doplnil, že i když je v autě rádio puštěné tak si někdy raději 

vezme sluchátka a poslouchá hudbu ze svého mobilního telefonu. Všichni respondenti 

se shodli na poslechu rozhlasového vysílání z klasického radiopřijímače, ať už při jízdě 

autem, doma či v zaměstnání. Obdobně jako v případě dotazníkové šetření bylo možné i 

u rozhovorů pozorovat, že si respondenti nejsou jistí, zda je autorádio klasický 

radiopřijímač. Petr (31 let) poslouchá v zaměstnání internetové vysílání z přenosného 

počítače. Miroslav (80 let) využívá k poslechu kromě klasického přijímače také mobilní 

telefon vybavený příjmem rozhlasových vln.  

Na poslechu rozhlasu při jízdě autem se opět shodli všichni dotázaní. Václav 

(15 let) rádio nikde jinde neposlouchá. Alice (48 let) poslouchá v autě a v zaměstnání, 

stejně jako Petr (31 let). Oba zástupci postproduktivního věku poslouchají především 

doma a při jízdě autem. Podobně se respondenti shodli na tom, že nejvíce poslouchají 

hudbu. Kromě zástupce dospívající mládeže poslouchají všichni také 

zpravodajství/zprávy o počasí nebo v autě dopravní informace. Petr (31 let) ani Alice 

(48 let) cíleně neposlouchají žádné konkrétní pořady. Alice (48 let) si však někdy 

nějaký poslechne, když zrovna běží a ona má rádio puštěné. Právě ve výběru toho, co si 

v rozhlase poslechnout se nejvíce liší zástupci postproduktivního věku. Dobroslava 

(71 let) poslouchá raději mluvené slovo než hudbu, z konkrétních pořadů poslouchá 

Meteor (ČRo) nebo Toulky českou minulostí (ČRo), ale také různé soutěže. Miroslav 

(80 let) si také pustí rádio k poslechu konkrétních pořadů, a to Tobogán (ČRo Dvojka), 

Meteor (ČRo) či Dvojka na cestách (ČRo Dvojka). 

Co se týče výběru konkrétních rozhlasových stanic, tak se zástupci jednotlivých 

věkových skupin nikde neshodnou. Václav (15 let) by rád v autě poslouchal Evropu 2, 
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ale rodiče většinou poslouchají Rádio Impuls. Na poslechu Rádia Impuls se shodnou 

oba zástupci produktivního věku. Dobroslava (71 let) a Miroslav (80 let) se naopak 

shodnou na poslechu Českého Rozhlasu Dvojky.  

Po základních otázkách ohledně poslechu rozhlasového vysílání můžeme přejít 

k otázkám doplňujícím. Při zpracovávání teoretické části mě zaujal rozdíl mezi pojmy 

rozhlas a rádio a proto jsem se rozhodla respondentů zeptat, zda tento rozdíl znají. Oba 

zástupci digital natives předpokládají, že se jedná o synonyma. Václav (15 let) by prý 

slovo rozhlas běžně nepoužil (pouze ve spojení Český Rozhlas, jako název konkrétní 

stanice). Všichni ostatní respondenti se shodli, že rádio je přístroj/přijímač. Co se týče 

pojmu rozhlas, tak pro Petra (31 let) je rozhlas, to co obecně nazýváme vesnický 

rozhlas, což si myslí i Miroslav (80 let) a Dobroslava (71 let). „Rozhlas je instituce, 

která vysílá.“ říká Alice (48 let). Jen pro doplnění, takto můžeme shrnout rozdíl mezi 

těmito pojmy z odborného hlediska do jedné věty „Rádio je přenosem informací, 

rozhlas komunikací.“ 

Další otázka se týkala role, kterou běžně hraje rozhlasové vysílání v životě 

respondentů - „Vnímáte rozhlasové vysílání jako kulisu? Nahradil Vám v některých 

případech tuto roli rozhlasu jako kulisy televizní přijímač?“. Dominika (14 let) i Václav 

(15 let) prý mají doma běžně puštěný televizní přijímač, na který se nikdo nedívá, dříve 

možná měli rodiče takto puštěné rádio. Pro Václava (15 let) je rozhlasové vysílání 

kulisou při jízdě autem. Pro Alici (48 let) je vysílání kulisou v zaměstnání, při jízdě 

autem jej poslouchá cíleně a vybírá si, co si poslechne. Televize jí nahradila rozhlas 

ráno, kdy se celá rodina chystá do práce/školy, v tomto čase plní v domácnosti právě 

roli kulisy. Stejně vnímá rozhlasové vysílání jako kulisu v zaměstnání i Petr (31 let). 

Doma má skoro permanentně puštěnou televizi a ne vždy se na ni dívá, klasický 

radiopřijímač v domácnosti nemá. Pro oba zástupce postproduktivního věku je 

rozhlasové vysílání někdy cílenou náplní času a v jiných případech zase kulisou. 

Dobroslava (71 let) poslouchá cíleně rádio ráno, a když ji běží oblíbené pořady, ráda se 

něco dozví. Často má pak puštěné rádio při práci, kdy ho víceméně nevnímá a jen 

poslouchá hudbu. Nemyslí si, že by jí televize rádio nahradila, raději si vždy vybere 

rozhlasové než televizní vysílání. Miroslav (80 let) říká, že i když poslouchá v rádiu 

konkrétní pořady, tak je to spíše kulisa. Vždy u toho dělá něco jiného. Rádio v kuchyni 

jim doma běží celý den, naopak v obývacím pokoji je takto puštěn televizní přijímač. 

V jistých částech domácnosti tedy televize rozhlasové vysílání nahradila. 
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Ohledně role rozhlasového vysílání jako kulisy se většina respondentů shodne 

s výzkumem, který provedla Rosalía Winocur (2005) a který říká, že konstantní 

přítomnost prostředků komunikace, kterým je právě i rozhlasové vysílání, způsobila, že 

se tyto prostředky staly neviditelnými. Mnoho z nás ani nevnímá, že je radiopřijímač 

puštěný a málokdo si sedne k cílenému poslechu rozhlasového vysílání. Rosalía 

Winocur (2005) se ve výzkumu Radio in Everyday Life zaměřila i na roli televizního 

přijímače v domácnosti a došla k závěru, že lidé v dnešní době zacházejí s televizí, tak 

jako dříve s rádiem. Televizní přijímač převzal roli rozhlasového vysílání jako kulisy 

běžného chodu domácnosti.  

Poslední otázkou kvalitativní části výzkumu byla otázka, zda si umí respondenti 

představit, že by přestalo rozhlasové vysílání zcela existovat. Miroslav (80 let) si myslí, 

že se to nemůže stát, že se o tom možná bude mluvit, ale nestane se tak. Oba zástupci 

digital natives nevěděli, co mají odpovědět. Podle Dominiky (14 let) by bylo zvláštní, 

kdyby nebyl, jako by bylo „divné“, kdyby nebyly tištěné noviny, i když je nečte. Václav 

(15 let) si myslí, že v době, kdy si můžeme v autě pouštět hudbu z mobilního telefonu či 

jiného zdroje, by si někteří lidé ani nevšimli, že nevysílá. Alice (48 let), Dobroslava 

(71 let) ani Petr (31 let) si neexistenci rozhlasového vysílání představit neumí. Podle 

Alice (48 let) má rozhlasové vysílání ve společnosti své místo a své publikum, stejně 

jako tištěné noviny či televizní vysílání a toto publikum si vždy najde. Dobroslava 

(71 let) i Petr (31 let) se shodli, že ho potřebují k životu, poslouchají rozhlasové vysílání 

každý den.  

 

6.3 Propojení výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu 

Polostrukturované rozhovory, které byly realizovány v rámci kvalitativní části 

výzkumu, jsou doplněním kvantitativního dotazníkového šetření za účelem porovnání, 

zda se konkrétní respondenti shodnou s obecnějšími výsledky z dotazníků. Po shrnutí 

výsledků jednotlivých částí se nyní pokusme tyto výsledky propojit.  

V kvantitativní části výzkumu bylo zjištěno, že 88 % respondentů rozhlasové 

vysílání poslouchá a pouze 12 % neposlouchá. V kvalitativní části pět ze šesti 

oslovených respondentů rozhlas také poslouchá (převedeno na procenta 16,7 % 

neposlouchá a 83,3 % poslouchá). Procentuální výsledek není stejný, ale výsledky 

z jednotlivých částí se k sobě blíží. V obou částech výzkumu byla nejčastější odpovědí 

na četnost poslechu rozhlasového vysílání odpověď každý den. Pouze v kategorii 
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do 18 let volili respondenti častěji odpověď 2-3 týdně, obdobně jako Václav (15 let) 

v rozhovoru. 

Přístroje či technologie, které byly zmiňovány při realizaci rozhovorů – klasický 

radiopřijímač, internetové vysílání z přenosného počítače a poslech přes mobilní telefon 

vybavený příjmem rozhlasových vln, volilo nejvíce respondentů i v dotazníkovém 

šetření (ve výše vypsaném pořadí). Obdobně se respondenti obou částí výzkumu 

shodovali v otázce „Kde posloucháte rozhlas?“. Nejvíce respondentů v dotazníku 

volilo odpověď při jízdě autem, na které se shodli všichni účastníci rozhovorů. 

V kategorii 61 let a více volilo více respondentů možnost doma, kterou volili i 

Dobroslava (71 let) a Miroslav (80 let). Obě kategorie spadající do produktivního věku 

(19 – 29 let a 30 – 60 let), které v kvalitativní části reprezentovali Alice (48 let) a Petr 

(31 let), volili častěji než možnost doma možnost v zaměstnání, na čemž se shodli i 

respondenti při rozhovorech.  

Poslech hudby volilo nejvíce respondentů v obou částech výzkumu, stejně jako 

zpravodajství/zprávy o počasí. V dotazníkovém šetření 24  % respondentů starších 61 let 

odpovědělo, že poslouchají konkrétní pořady. Mezi nejčastěji vypsanými pořady se 

objevovaly stejné pořady, které zmínili Dobroslava (71 let) a Miroslav (80 let).  

Nejvíce se respondenti jednotlivých částí výzkumu rozcházeli v odpovědi 

na otázku „Jakou rozhlasovou stanici posloucháte nejčastěji?“. V dotazníku volilo 

nejvíce zúčastněných Evropu 2, kterou v rozhovorech zmínil pouze Václav (15 let). 

Český Rozhlas Dvojka, na kterém se shodli oba zástupci postproduktivního věku, volilo 

v dotazníku 13,7 % respondentů. ČRo Dvojka byl v dotazníkovém šetření třetí 

nejčastější odpovědí. Naopak oba zástupci produktivního věku a více méně i Václav 

(15 let) vybrali jako nejposlouchanější Rádio Impuls, které v provedeném dotazníkovém 

šetření vypsalo pouze 8 % dotázaných. Rádio Impuls je však nejposlouchanější stanicí 

podle oficiálního výzkumu poslechovosti rozhlasových stanic (RadioProjekt) u nás.  

Obecně můžeme říci, že kromě otázky týkající se konkrétních rozhlasových 

stanic, se respondenti zapojení do kvalitativní části výzkumu ve všem shodli 

s respondenty z kvantitativního dotazníkového šetření.  
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7. Propojení výsledků výzkumu s poznatky z teoretické části 

Po tom, co jsme si v teoretické části ujasnili význam některých pojmů užívaných 

v mediálních studiích a ve výzkumné časti jsme se seznámili s výsledky výzkumu 

provedeného pro účely této práce, se pokusím v následující kapitole tyto poznatky a 

výsledky propojit.  

V kapitole o vývojových trendech jsme mluvili o zábavním a informačním 

potenciálu rozhlasu. Potřeba lidí se bavit a rychlost, kterou se informace díky 

možnostem rozhlasového vysílání dostávaly k širokému publiku, napomohly ve své 

době k velké oblibě rozhlasového vysílání. Jak zábavní tak informační potenciál 

rozhlasu se jistě postupem času proměňovaly. Vezmeme-li v potaz výsledky 

dotazníkového šetření, můžeme říci, že zábavním potenciálem spojeným s poslechem 

hudby rozhlasové vysílání stále disponuje (poslech hudby, jako odpověď na otázku „Co 

v rozhlase posloucháte?“, zvolilo v dotazníku 85,2 % respondentů). Na druhou stranu 

v mnoha ohledech nahradila rozhlasové vysílání televize. V kvalitativní části výzkumu 

byli respondenti dotázáni, zda jim televizní vysílání nahradilo v některých případech 

roli rozhlasu jako kulisy a většina z nich se shodla na tom, že tomu tak doopravdy je. 

Velký zábavní potenciál má také internet, který je dnes značně rozšířen. V jisté době byl 

rozhlas jediným komunikačním prostředkem, který jistým zábavním potenciálem 

disponoval, tak tomu dnes není. Zábavním potenciálem disponují právě i televizní 

vysílání a internet. Nemůžeme říci, že by rozhlas svůj potenciál ztratil, ale publikum má 

možnost si zvolit jiný typ zábavy.  

Co se informačního potenciálu týče, tak i zde rozhlasové vysílání částečně 

ztratilo. Jeho největší výhodou bývala rychlost, která se nedala srovnávat s tištěnými 

médii. S příchodem televize a následně internetu a především v době, kdy existují 

televizní kanály, které se zabývají pouze zpravodajstvím nebo čistě zpravodajské 

internetové servery, už nebývá rozhlasové vysílání prvním médiem, které určitou 

informaci k publiku rozšíří. I tak 77,3 % respondentů odpovědělo, že 

zpravodajství/zprávy o počasí v rozhlase poslouchá. Důležitou oblastí, kde rozhlasové 

vysílání zůstává, co se informací týče, jedním z nejdůležitějších kanálů, je dopravní 

zpravodajství. Při jízdě autem, kterou volilo nejvíce respondentů (76,1 %) za odpověď 

na otázku „Kde posloucháte rozhlas?“, je poslech rádia nejbezpečnější cestou, jak tyto 

informace získat. 39,8 % zúčastněných odpovědělo, že dopravní zpravodajství 

poslouchá.  
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S příchodem nových médií, jejich konvergencí s těmi starými či mezi sebou a 

v době hybridizace médií musí i rozhlasové vysílání na tyto mediální, ale i společenské 

změny reagovat. Díky digitalizaci jak rozhlasového tak televizního vysílání je možné 

poslouchat rozhlasové vysílání přes televizní přijímač. Poslech rozhlasu přes televizní 

přijímač však zvolilo pouze 10,2 % respondentů kvantitativního výzkumu a nezmínil jej 

ani jeden respondent v kvalitativní části výzkumu. Poslech rozhlasového vysílání přes 

televizní přijímač můžeme považovat za výsledek konvergence médií stejně jako 

možnost poslechu rozhlasu po internetu (ať už na počítači, tabletu či telefonu). 

Internetové vysílání ze stolního počítače zvolilo 8 % dotázaných, internetové vysílání 

z přenosného počítače zvolilo 12,5 %, z tabletu 2,3 % a z mobilního telefonu 

po internetu 10,2 % zúčastněných v dotazníkovém šetření. Internetové vysílání 

z přenosného počítače poslouchá také Petr (31 let), zástupce kategorie produktivního 

věku v kvalitativní části výzkumu.   

Za výsledek hybridizace médií v případě rozhlasu bychom mohli považovat 

vznik aplikací pro chytré telefony a tablety (např. iRadio od Českého Rozhlasu) nebo 

propojení konkrétní rozhlasové stanice s již existující aplikací (např. propojení 

dopravního zpravodajství Rádia Impuls a mobilní aplikací Waze17). Po propojení 

klasického rozhlasového vysílání s možností jeho vysílání po internetu vznikne 

aplikace, ve které může uživatel buď poslouchat aktuální vysílání, nebo si vybrat pořad 

z archivu, kam jsou odvysílané pořady pravidelně doplňovány, jak je tomu v případě 

aplikace iRadio. Naopak propojení Rádia Impuls s aplikací Waze funguje na základ 

redistribuce informací. Uživatel vloží informace o aktuální dopravní situaci do aplikace 

a tyto informace budou odvysílány v rámci dopravního zpravodajství na Rádiu Impuls 

nebo posluchač zatelefonuje aktuální informace do redakce rozhlasu a tyto informace 

budou následně vloženy do aplikace.  

Přes veškeré výsledky konvergence a hybridizace médií v době tzv. nových 

médií, ale stále nejvíce lidí poslouchá rozhlasové vysílání pomocí příjmu rozhlasových 

vln (za použití klasického radiopřijímače či mobilního telefonu vybaveného jejich 

příjmem). Klasický radiopřijímač zvolilo ve výzkumu 91 % respondentů v dotazníku a 

shodli se na něm i všichni zúčastnění polostrukturovaných rozhovorů. Fakt, že byl 

klasický přijímač nejčastěji volenou odpovědí, je jistě spojeno i s tím, že autorádio 

funguje také na principu klasického přijímače.  

                                                 
17 Waze je světově jednou z největších komunitních navigačních aplikací s dopravními informacemi. 
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Závěr 

 Po tištěných médiích se stal rozhlas dalším masovým médiem. I když se záhy 

po jeho rozšíření objevilo televizní vysílání a v 70. letech 20. století internet, rozhlasové 

vysílání si stále udržuje své postavení ve společnosti. Svou rychlostí ani informačním a 

zábavním potenciálem se většinou nemůže rovnat internetu a mnohdy ani televiznímu 

vysílání, přesto je však pro většinu z nás nepředstavitelné, že by přestal rozhlas vysílat. 

Díky novým technologiím je v dnešní době možné poslouchat rozhlasové vysílání 

prakticky kdekoliv. Možnost poslechu rozhlasu na internetu nás zbavuje nutnosti 

dosahu radiových vln, digitalizace signálu nám zase umožňuje poslech rozhlasového 

vysílání skrze televizní přijímač. Stalo se povinností konkrétních rozhlasových stanic na 

tyto změny ve světě médií reagovat. 

 V první části této práce jsem čtenáře stručně seznámila s vývojem rozhlasu a 

následně s důležitými pojmy, které se často objevují v mediálních studiích právě i 

ve spojení s rozhlasem. Pojem nová média je při studiu médií hojně používán, ač je jeho 

definice značně problematická. Pro potřeby této práce jsem média rozdělila na tradiční 

(tištěná média a rozhlasové a televizní vysílání) a nová, ke kterým bychom mohli dát 

přívlastek „onlinová“. Znakem charakteristickým pro většinu médií, která označujeme 

za nová, je právě potřeba připojení k internetu. Význam konvergence médií jako 

propojování tradičních médií mezi sebou či s médii novými nebo význam hybridizace 

médií jako propojování vedoucí k vzniku média nového jsme si v teoretické části také 

objasnili. Jednu z kapitol první části této práce tvoří reakce rozhlasu na nová média. 

Rozhlasové vysílání na internetu je již zcela běžné a většina českých rozhlasových 

stanic tuto variantu poslechu zprostředkovává. Stejně tak valná většina stanic disponuje 

vlastními internetovými stránkami. Právě propojování rozhlasu s internetem je znakem 

modernity, který rozhlasovému vysílání možná napomáhá i k širší posluchačské 

základně. Některé stanice se rozhodly i pro vytvoření aplikace pro chytré telefony a 

tablety, jako příklad uveďme aplikaci Českého Rozhlasu iRadio.  

 Druhá část této práce vychází z mnou provedeného výzkumu, který se skládal 

z kvantitativní a kvalitativní části. Pro potřeby kvantitativní části výzkumu jsem 

sestavila dotazník, který byl rozšířen mezi 100 respondentů (v předem určených 

věkových kategoriích) v různých částech České republiky a jehož cílem bylo zjistit, zda 

lidé v ČR rozhlasové vysílání vůbec poslouchají a pokud ano, tak kde, při jakých 

činnostech a co vněm poslouchají. Kvalitativní část výzkumu byla provedena pomocí 
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šesti polostrukturovaných rozhovorů s respondenty zastupujícími tři různé generace, 

vždy jeden zástupce každého pohlaví, jejichž cílem bylo zjistit, zda se dotazovaní 

shodnou s výsledky vzešlými z dotazníkového šetření. Mimo otázek vycházejících 

z dotazníku byli zúčastnění kvalitativní části výzkumu dotázáni na několik doplňujících 

otázek.  

  Výsledky vzešlé z kombinace zvolených výzkumných metod potvrdily všechny 

dílčí hypotézy, které byly v úvodu výzkumné části této práce stanoveny. Rozhlasové 

vysílání poslouchá více jak 80 % dotazovaných, konkrétně 88 %. Nejvíce poslouchají 

rozhlas respondenti starší 61 let, nejméně naopak děti ve věku do 18 let. 36 % 

zúčastněných do 18 let věku neposlouchá rozhlasové vysílání vůbec. Hypotéza týkající 

se místa, kde lidé nejvíce poslouchají rozhlasové vysílání, byla také potvrzena. Kromě 

věkové kategorie 61 let a více byla nejčastěji volenou odpovědí při jízdě autem, kterou 

dohromady zvolilo 76,1 % dotázaných. Respondenti starší 61 let poslouchají rádio více 

doma. Nejposlouchanější náplní vysílání je, jak bylo předpokládáno, hudba, což nám 

potvrdilo poslední formulovanou hypotézu. Dále byly nejčastěji volenými odpověďmi 

zpravodajství/zprávy o počasí a mluvené slovo – rozhovory apod.  

 Na základě výsledků výzkumu a jejich propojení s poznatky z teoretické části 

této práce můžeme říci, že rozhlas si v české společnosti stále udržuje své důležité 

postavení. Velké procento lidí poslouchá i v době tzv. nových médií rozhlasové vysílání 

každý den a to nejčastěji z klasického radiopřijímače. I přesto to, že je rozhlasové 

vysílání často vnímáno jako kulisa doplňující jiné každodenní činnosti a i když tato role 

kulisy byla v některých prostorech nahrazena vysíláním televizním, je rozhlas důležitým 

zdrojem informací i zábavním kanálem. Možnost poslechu rozhlasového vysílání 

na internetu zvýšila počet rozhlasových stanic a ze všech stanic udělala stanice 

mezinárodní. Posluchač si může stanici dostupnou na internetu pustit kdekoliv na světě, 

kde má přístup k internetu. Ani tyto změny však nezměnily motivaci posluchačů 

k poslechu rozhlasového vysílání.  

 Podobně jako jiné akademické práce naráží i tato na jisté nedostatky. V první 

řadě můžeme zmínit problematičnost definic jednotlivých pojmů spojených se studiem 

médií, které byly v této práci použity a nejednotnost autorů při definování těchto pojmů. 

Za druhé nemůžeme výsledky výzkumu provedeného se 100 respondenty považovat za 

zobecnitelné pro celou Českou republiku, pro potřeby bakalářské práce je však tento 

počet respondentů dostačující. Limitována byla také možnost distribuce dotazníků, i 
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když jsem se pokusila obsáhnout co největší území ČR, jsou oblasti, které nebylo 

v mých možnostech do výzkumu zapojit.  

 I přes jisté nedostatky se však na základě výzkumu podařilo potvrdit všechny 

formulované hypotézy a odpovědět na hlavní výzkumnou otázku této práce, a to jaká je 

role a postavení rozhlasu v době konvergence médií v české společnosti. Zmíněné 

nedostatky a dynamický vývoj na poli mediálních studií před námi otevírají mnoho 

možností, jak tuto práci rozšířit nebo využít jako odrazový můstek ke zpracování dílčích 

témat spojených s postavením rozhlasu v dnešní době. 
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Summary 

Radio became a mass medium in the third decade of the twentieth century and it 

still has its position in the society. Radio´s informational or entertainment potential 

cannot be compared with television broadcasting or with the Internet but the majority of 

the society cannot imagine living without a radio. The purpose of this bachelor thesis 

was to describe the role and the position of radio in the era of convergence of media.  

In the theoretical section, there were introduced development trends in the 

history of radio. Terms like new media, convergence or hybridization of media were 

described. Last chapter of the first part examined reaction of radio on these new media 

trends for example radio broadcasting via the Internet or mobile applications. 

The second practical part introduced results of the research which was made 

only for this thesis and was divided into a quantitative and into a qualitative part. The 

quantitative part was realized by the survey with 100 respondents. The aim of this 

survey was to find out if people in the Czech Republic listen to the radio. If they do 

listen to the radio, the information needed was how often, where or what they listen to. 

Qualitative part was realized through six semistructured interviews with respondents 

from different generations. The aim of this part was to confirm and complete findings 

from the survey.  

Results of the research confirmed all hypothesises determined in the beginning 

of the practical part of this thesis. More than 80% of the respondents listen to the radio. 

100% of people older 61 years listen to the radio and 36% of children (younger than 

18 years) do not listen to it. 76,1% of respondents listen to the radio in the car while 

they are driving. Music is the most favourite content of the radio broadcasting.  

The role of radio in the society has changed and in some cases it was replaced 

with television or with the Internet, but it still has important place in the Czech society. 

Many people still listen to the radio every day using classic radio receiver. Almost every 

radio station can be listened on the Internet which made them international. Listeners 

are limited only with the Internet connection. But motivation of listeners to listen to the 

radio is still same.  

Despite its certain limits, especially problems with definition of some terms or 

that the survey was made only with 100 respondents and we cannot generalize it, this 

thesis confirmed all hypothesises and answered main research question. 
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Přílohy 
Příloha č. 1 – Dotazník 

DOTAZNÍK 

Cílem následujícího dotazníku je zjistit, zda lidé poslouchají rozhlasové vysílání. A 

pokud ano, tak kde ho poslouchají, jak často, co konkrétně poslouchají apod. 

Rozhlasovým vysíláním jsou myšleny jak veřejnoprávní, tak komerční stanice, 

zkrátka to, co většina z nás nazývá RÁDIO (nezáleží, zda jej posloucháte pomocí 

příjmu klasického vlnového vysílání či pomocí internetu). 

Výsledky dotazníku budou použity pro zpracování bakalářské práce na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy. Předem děkuji za jeho vyplnění. 

Anna Puklová 

1. Pohlaví: 

 muž 

 žena 

 

2. Věk: 

_________________________________ (prosím napište Váš věk) 

 

3. Posloucháte někdy rozhlas? 

 ano 

 ne* 

* odpovíte-li „ne“ nemusíte v dotazníku pokračovat (i tak bude Váš dotazník využit) 

4. Jak často posloucháte rozhlas? 

 každý den 

 dvakrát až třikrát týdně 

 alespoň jednou týdně 

 méně často  

 

5. Jaké přístroje, technologie nebo zařízení používáte pro příjem rozhlasového 

vysílání? Odkud rozhlas posloucháte? (možno vybrat více možností) 
 klasický radiopřijímač 

 internetové vysílání ze stolního počítače 

 internetové vysílání z přenosného počítače 

 internetové vysílání z tabletu 

 přes mobilní telefon vybavený příjmem rozhlasových vln 

 přes mobilní telefon po internetu 

 přes televizní přijímač  

 rozhlasové vysílání ze zábavních systémů v autobusech/vlacích 

 jinakjak? _________________________________ (prosím vypište) 

 

6. Kde posloucháte rozhlas? (možno vybrat více možností) 

 při jízdě autem 
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 při cestování v jiném prostředku než autě 

 v zaměstnání 

 doma 

 při sportu 

 jako budík  

 jinde  kde? __________________________ (prosím vypište) 

 

7. Jakou rozhlasovou stanici posloucháte nejčastěji? 

_________________________________________ (prosím vypište, max. 

2 stanice) 

 

8. Co v rozhlase posloucháte? (možno vybrat více možností) 

 hudbu 

 zpravodajství/zprávy o počasí 

 dopravní informace 

 mluvené slovo – rozhovory apod.  

 přenosy sportovních utkání 

 konkrétní pořady  jaké? _____________________________ (prosím vypište) 

 soutěže 

 něco jinéhoco? __________________________________ (prosím vypište)  

 

DĚKUJI ZA POMOC! 



41 

 

Příloha č. 2 – grafy zobrazující, jaké přístroje, zařízení či technologie využívají 

k poslechu rozhlasového vysílání jednotlivé věkové kategorie (Graf č. 14, č. 15, 

č. 16, č. 17) 
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Příloha č. 3 - grafy zobrazující, kde poslouchají rozhlasové vysílání jednotlivé 

věkové kategorie (Graf č. 19, č, 20. č. 21, č. 22) 
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Příloha č. 4 - grafy zobrazující, co nejčastěji v rozhlase poslouchají jednotlivé 

věkové kategorie (Graf č. 24, č, 25. č. 26, č. 27) 
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Příloha č. 5 – tabulky výsledků RadioProjektu, oficiálního výzkumu poslechovosti 

rozhlasových stanic (Tabulka č. 1 a Tabulka č. 2) 

Tabulka č. 1 – výsledky poslechovosti celoplošných stanic 

celoplošné stanice 3+4Q/2015 2+3Q/2015 
kvartální 

změna v % 
3+4Q/2014 

meziroční 

změna v 

% 

Rádio Impuls 981 1 002 -2,1 1 063 -7,7 

Evropa 2 900 887 1,5 901 -0,1 

Frekvence 1 888 891 -0,3 837 6,1 

ČRo Radiožurnál 826 835 -1,1 850 -2,8 

ČRo Dvojka (Praha) 390 416 -6,3 389 0,3 

ČRo Vltava 56 59 -5,1 71 -21,1 

ČRo Plus 33 28 17,9 25 32,0 

Zet (dříve BBC ČR) 16 23 -30,4 20 -20,0 

ČRo Radio Wave 6 8 -25,0 9 -33,3 

Rádio Junior 6 5 20,0 6 0,0 

ČRo Jazz 3 4 -25,0 6 -50,0 

ČRo D-Dur 3 3 0,0 8 -62,5 

Zdroj: http://www.mediaguru.cz/2016/02/evropa-2-a-frekvence-1-se-pretahuji-o-pozici-

dvojky/#.VxdJeTCLTIV  

 

Tabulka č. 2 – výsledky poslechovosti regionálních stanic 

regionální stanice 3+4Q/2015 2+3Q/2015 
kvartální 

změna v % 
2+3Q/2014 

meziroční 

změna v 

% 

Rádio Blaník 631 606 4,1 598 5,5 

Country Rádio 254 246 3,3 262 -3,1 

Rádio Beat 241 242 -0,4 259 -6,9 

Radio Čas 166 159 4,4 193 -14,0 

Hitrádio Orion 153 151 1,3 184 -16,8 

ČRo Brno 126 124 1,6 128 -1,6 

Rock Rádio 111 121 -8,3 103 7,8 

Fajn Radio 107 112 -4,5 100 7,0 

Rádio Krokodýl 95 102 -6,9 116 -18,1 

Rádio City 89 85 4,7 88 1,1 

Rádio Černá Hora 88 107 -17,8 111 -20,7 

Kiss Hády 82 93 -11,8 85 -3,5 

Zdroj: http://www.mediaguru.cz/2016/02/evropa-2-a-frekvence-1-se-pretahuji-o-pozici-

dvojky/#.VxdJeTCLTIV  
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