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mládež) se zabývá problematikou masové komunikace a masových médií a jejich
rolí ve volném čase dětí a mládeže. Těžiště práce spočívá v analýze televizních
pořadů pro děti a televizního programu z hlediska mládeže jako televizního
publika, které vysílají české celoplošné televizní stanice, v níž je sledován podíl
pořadů pro děti na vysílání a konfrontován televizní program s definovanými
diváckými preferencemi a očekáváními mládeže i s potenciálními negativními jevy,
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Úvod
Masová média, televize, rozhlas, film, internet či noviny a časopisy, jsou
neodmyslitelným atributem doby, v níž žijeme. Zasahují do fungování společnosti i
do života jednotlivců natolik, že nejen teoretikové hovoří o naší společnosti jako o
společnosti mediální či informační. Jako učitelé bychom měli fungování médií
rozumět, abychom své žáky dokázali vést k orientaci v tomto světě.
Televize je typickým představitelem prostředků masové komunikace, proto
nejprve objasňuji souvislost masové komunikace a komunikace lidské a následně
masovou komunikaci a její prvky teoreticky popisuji. Blíže charakterizuji podstatné
prvky procesu masové komunikace, kterými jsou samozřejmě i masová média.
Netištěné prostředky masové komunikace charakterizuji ze synchronního i
diachronního pohledu, neboť tento způsob dobře odkrývá, jak masová média
vrostla do společnosti. Zvláštní pozornost věnuji televizi, neboť sledování televize
je nejčastější mediální aktivitou a jednou z nejčastější aktivit, kterou děti a mládež
vyplňují svůj volný čas.
Těžiště práce tvoří analýza televizních pořadů z hlediska dětí a mládeže
jako televizního publika. Analýza je rozdělena na tři části. V první části přesně
vymezuji empirická data, která budu analyzovat a objasňuji terminologické
problémy související s následujícími analýzami a především definuji klíčové pojmy
analýzy: dětský divák a mládež jako televizní publikum. Pro každou z dalších částí
analýzy jsem z metodických důvodů volila odlišný postup, zdůvodnění a popis
metodických postupů je uveden v příslušných kapitolách.
V

druhé části analyzuji televizní pořady pro děti, sleduji jejich podíl na

celkovém vysílání a tematickou strukturu. Závěry plynoucí z analýzy přehledně
graficky zpracovávám a popisuji, což platí i pro následující část analýzy.
Ve třetí části věnované analýze televizních pořadů z hlediska mládeže jako
televizního publika nejdříve definuji metodický postup a formuluji na základě
výsledků dlouhodobého zkoumání české mládeže sociologem Petrem Sakem
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(Sak: 2000, 2004) divácká očekávání a preference mládeže. Sleduji podíly
jednotlivých typů televizních pořadů na vysílání a konfrontuji je s těmito diváckými
očekáváními a preferencemi, na závěr tyto typy televizních pořadů ještě
konfrontuji s potenciálními negativními jevy, které mohou obsahovat.
Cílem této analýzy je na základě shromážděných a přesně vymezených
empirických dat zmapovat televizní pořady pro děti vysílané sledovanými televizní
stanicemi a analyzovat televizní program z hlediska mládeže jako televizního
publika.
Diplomová práce tedy mapuje mediální televizní prostředí, ve kterém se děti
a mládež pohybují, a poskytuje celistvý pohled na problematiku mediálních aktivit
dětí a mládeže se zřetelem na sledování televize. Diplomovou práci koncipuji tak,
aby sloužila jako podpůrný materiál pro učitele pro mediální výchovu.
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Masová komunikace, součást komunikace sociální

Člověk je tvor společenský, přesněji řečeno je sociální bytostí. První léta
jsou otázkou biologického přežití, zatímco v následujícím životním období probíhá
jeho sociální přizpůsobování. Nejprve se učí s lidmi žít a později hledá své místo
ve složitém systému sociálních vztahů. Sociologie tento dlouhodobý proces
označuje jediným termínem socializace (Petrusek: 1992). Komunikace tento
proces usnadňuje a je základem lidského soužití.

Komunikaci Giddens charakterizuje jako přenos informací od určitého
jedince nebo skupiny k jiným. Komunikace je nezbytným základem všech
sociálních interakcí. V bezprostřední komunikaci hrají kromě jazyka významnou
roli i neverbální náznaky, které účastníci používají k interpretaci toho, co druzí
říkají a dělají. S rozvojem písma a elektronických médií (rozhlas, televize, internet)
se komunikace do jisté míry odděluje od bezprostředního kontextu sociálních
vztahů (Giddens: 1999, s. 550). Mezilidská komunikace však není předmětem
studia pouze sociologie či teorie masové komunikace, ale pochopitelně také
dalších společenských věd (psychologie, sociální psychologie, psycholingvistika
a sociolingvistika atd.). Koncipovala se dokonce samostatná psychologie lidské
komunikace (Vybíral: 2000).

Jedním z hledisek, podle kterého lze komunikaci klasifikovat, je povaha
«

vztahů jejích účastníků, která také určuje povahu komunikace. Lze tedy rozlišit tři
základní druhy komunikace, a to komunikaci interpersonální, skupinovou a
komunikaci masovou, z nichž každá má svá specifika, avšak společný princip.

Někteří autoři považují za první úroveň komunikace komunikaci
intrapersonální (McQuail. 1999). Intrapersonální komunikace však nevyžaduje
komunikačního partnera, neboť tím si je v daném okamžiku člověk sám sobě.
Tento typ komunikace tedy není sociálním jednáním a je spíše objektem zkoumání
psychologie. Z hlediska teorie masové komunikace lze na této úrovni sledovat
způsob zpracování informace (míru pozornosti, chápání atd.).
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Komunikace je definována jako interakce prostřednictvím symbolů, jejichž
užívání musí být záměrné a jež příjemce interpretuje (Kunczik: 1995, s. 11). Neboť
komunikace je druhem sociálního jednání, vyžaduje komunikační proces alespoň
jednoho účastníka, který o komunikaci s jiným jedincem usiluje.
Interpersonální komunikace je nejčetnější složkou běžné každodenní
komunikace. V komunikačním procesu stojí vždy na jedné straně komunikátor
(podavatel), který do něj vstupuje s nějakým záměrem a volí téma i kanál,
prostřednictvím kterého bude komunikovat (volí zda užije verbální či neverbální
prostředky atd.). Na druhé straně stojí recipient (příjemce), který obsah
komunikace interpretuje. V průběhu interpersonální komunikace je zapojeno
zdaleka nejvíce lidských smyslů, přičemž řeč zůstává jedním z nejdůležitějších
nástrojů komunikace (viz níže). Dalšími specifiky interpersonální komunikace je
zejména přímá zpětná vazba a střídání rolí komunikátora a recipienta.

Ke dvěma vymezovaným typům komunikace je nutné přiřadit ještě
komunikaci skupinovou probíhající uvnitř jednotlivých sociálních skupin, počínaje
primárními sociálními skupinami (např. uvnitř rodiny). Vedle uvedených typů
komunikace: komunikace interpersonální, skupinové a ke komunikaci masové,
resp. celospolečenské, přidává McQuail ještě další dvě úrovně komunikace:
komunikaci meziskupinovou a komunikaci institucionální či organizační (např.
komunikace ve firmě, která tvoří jeden organizovaný strukturovaný celek a která
však nesídlí na jednom místě; komunikace uvnitř vzdělávací soustavy, vlády či
systému sociálního zabezpečení). Posledně jmenovaný typ komunikace
<

probíhající na úrovni nižší než celospolečenské. Na úrovni regionu či města, může
mít současně také svou mediální strukturu jako má masová komunikace na úrovni
celospolečenské. Novým rysem na těchto úrovních komunikace je, že překračuje
státní a národní hranice (masová komunikace překračuje i hranice sociální, viz
dále) (McQuail: 1999).
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Masová komunikace
Masová komunikace je jedním z podstatných atributů současné společnosti
a stále více ovlivňuje naše životy. Masová komunikace je typem celospolečenské
sociální komunikace (termín byl koncipován již ve třicátých letech minulého
století).

V

procesu masové komunikace je materiál určený prvotně ke krátkodobému

užití (tj. zprávy, zábava) produkován formálními organizacemi užívajícími vyspělé
technologie s pomocí rozmanitých technik šíření, jež jsou k dispozici současně
velkému počtu osob (tj. recipientům, publiku), recipienti jsou pro masového
komunikátora anonymní. Šíření probíhá veřejně (tzn. bez omezení přístupu) a je
jednosměrné, neboť komunikátor a recipient si během probíhající komunikace
nemohou měnit role. Vztah komunikátora a recipienta je asymetrický a nepřímý
(možnost zpětné vazby je omezena). Proces masové komunikace má tedy spíše
monologický charakter. Tento proces probíhá s určitou periodicitou produkce,
která je nabízena průběžně (Kunczik: 1995).
Každý z těchto jmenovaných prvků masové komunikace ovlivňuje její
průběh a vymezuje ji oproti ostatním jmenovaným typům komunikace.

Masová média* jsou tedy nezbytným, nicméně nikoli jediným, konstituujícím
prvkem masové komunikace, který proces masové komunikace umožňuje a bez
něhož (a bez užitých technologií) by masová komunikace nebyla možná. Masová
média jsou tedy prostředky masové komunikace, které umožňují přenos velkého '
množství obsahů směrem k velkému počtu recipientů a obvykle se k nim řadí tisk,
film, rozhlas a televizi (viz dále) (Giddens: 1999).

*Pozn. Někdy se o masových médiích hovoří také jako o sdělovacích prostředcích,
což je termín spojený spíše s žurnalistikou. Sdělení je to, co zdůrazňuje přenos
informací, v masové komunikaci není vždy důraz na informování na prvním místě
(srov. termín infotainment).Stranou je ponechán další termín, který je možno
spojovat s obsahem masové komunikace a kterým je sdělení. Sdělení totiž
implikuje také důraz na přenos informace, v případě mediálního produktu však
není důraz na přenos informace vždy pravidlem.

6

Masovou komunikaci také charakterizuje již výše uvedená asymetrie mezi
komunikátorem a recipientem. Na jedné straně totiž vstupuje do této dobrovolné
komunikace strukturovaná a profesionální organizace s vlastními vnitřními pravidly
fungování jako komunikátor. Na druhé straně je sice početnější, ale často
rozptýlené a navzájem izolované a málo organizované publikum. Z pohledu
recipienta proto může prostředek masové komunikace a samotný komunikátor
splývat. Nejasnost a nečitelnost tohoto rozdílu pro příjemce vede k tomu, že
nedokáže označit, kdo s ním vlastně komunikuje.
Vzhledem k tomu, že jsou recipienti od komunikátora odděleni prostředkem
masové komunikace, je rozhodujícím způsobem omezena také zpětná vazba.
Informace o recipientech získává komunikátor jen zprostředkovaně (např.
prostřednictvím měřením sledovanosti), také komunikátor proto pracuje jen se
zobecňujícími představami (či dokonce se stereotypy), s kým komunikuje
(Jirák: 2003, s. 36).

V

literatuře se lze kromě termínu masová komunikace setkat i s termínem

mediální komunikace (Jirák: 2003). Pojem mediální komunikace neodkazuje na
četnost recipientů, ale zdůrazňuje zprostředkovanost tohoto typu komunikace. Tím
transparentně klade masovou komunikaci do protikladu s interpersonální
komunikací „tváří v tvář“ (Jirák: 2003, s. 36), která je pevně situačně zakotvena.
Masovou komunikaci však vymezují ještě další podstatné rozdíly mezi těmito
dvěma druhy komunikace. Masová komunikace je zajištěna speciálními
technologiemi, které výrazně podporují její monologičnost. Od interpersonální
komunikace se také liší záběrem a dostupností, neboť překračuje časovou a
místní zakotvenost interpersonální komunikace. Předkládané obsahy jsou
zbaveny časového i prostorového kontextu (obsahy jsou díky technice
opakovatelné, regionální událost je dostupná celosvětově). Obsahy masové
komunikace se stávají zbožím, přičemž převážně „zisk je rozhodujícím faktorem,
který určuje podobu médii nabízených sdělení“ (Jirák: 2003, s. 38) (srov. rozdíl
mezi komerčními a veřejnoprávní televizí či rozhlasem).
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Komunikátor

Komunikátorem jsou v procesu masové komunikace zpravidla složité a
vnitřně strukturované organizace, jejichž základní náplní činnosti je vytváření
mediálních produktů (viz dále) a které v převážné většině fungují jako obchodní
podniky (McQuail: 1999, s. 181). Komunikátor je ekonomickým subjektem, aspekt
veřejného zájmu ho však odlišuje od běžného podnikání.
Rozvoj oblasti mediální produkce jako průmyslového odvětví způsobila
především rostoucí „průmyslově-ekonomická důležitost informací a
komunikačního vybavení“ (McQuail: 1999, s. 181). Za druhý impuls nebývalého
rozvoje této průmyslové oblasti lze považovat fakt, že s rostoucí produkcí této
oblasti klesá současně také množství veřejných zásahů do ní. Důsledkem tohoto
stavu je komercializace mediálních produktů.
Komunikátoři jsou tedy ve své činnosti ovlivňováni ekonomickými a
politickými faktory (komunikátoři se v procesu masové komunikace nemohou
zbavit veřejného charakteru masové komunikace, srov. celospolečenská
komunikace), ale také omezeními technologickými.
Chování masových komunikátorů coby mediálních organizací je také
určováno vnitřními strukturujícími činiteli (jako je velikost organizace, forma
vlastnictví, způsob jejího řízení, přijímaná mediálněprůmyslová funkce,
formulovaná a respektovaná pravidla profesní etiky, ale i postoje a hodnoty
uznávané organizací). Na výslednou podobu produktu mají vliv jednotlivci
podílející se na jejich výrobě, mediální organizace, užitá technologie, vlastníci
a v neposlední řadě i společenské a kulturní podmínky, v nichž mediální
organizace působí (a které komunikátoři svou činností současně spoluvytváří).
Výše charakterizovaná povaha zpětné vazby v procesu masové
komunikace má vliv na představy komunikátorů o recipentovi (tj. o svém publiku).
Jedním ze způsobů, jak tento problém komunikátoři řeší, je konstruování
představy o skupině recipentů, kterou by měly komunikátory šířené mediální
produkty obsáhnout. Prostředním výsledků sociologických výzkumů pak předvídají
zájmy a pravděpodobnou míru pozornosti, neboť to je pro masového
komunikátora mnohem podstatnější než pro komunikátory individuální, ale hlavně
jsou mediální organizace na pozornosti publika (sledovanosti) finančně závisí^
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(McQuail: 1999). Na druhé straně však míra sledovanosti, jako forma zpětné
vazby, má omezenou vypovídací hodnotu. Neporadí totiž komunikátorovi, jak
inovovat typ mediálního produktu. Zde lze spatřovat důvod, proč se mediální
organizace přidržují osvědčených obsahů i forem mediálních produktů (McQuail:
1999).
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Specifika obsahu masové komunikace

Specifika komunikačního procesu v masové komunikaci mají samozřejmě
vliv také na obsah jako jednu ze složek masové komunikace. V souvislosti
s obsahem masové komunikace se lze setkat s různými odbornými pojmy
popisujícími tuto oblast. Klíčovým pojmem je mediální produkt (Jirák: 2003), který
není synonymem pro obsah masové komunikace.
Mediální produkt je výtvorem, resp. výrobkem, komunikátora a je složen z
jednotlivých prvků, kterým obsah dominuje a k nimž patří i pravidla pro výběr,
uspořádání témat a informací ve výsledném produktu. Při vytváření mediálního
produktu komunikátor postupuje podle těchto konvencializovaných pravidel, která
utvářejí určitý typ produktu, jež lze označit jako žánr (tato pravidla se netýkají jen
typických žánrů jako je filmový western, soap-opera, ale i televizní zpravodajský
šot) (Jirák: 2003, s. 124). Mediální produkt (např. vysílaný televizní či rozhlasový
pořad) je smyslově rozlišitelný a má svůj obsah, kterému příjemce přisuzuje určitý
význam, jež se stává předmětem příjemcovy interpretace.

Primárně je obsah mediálního produktu, a to i bez vědomého záměru
komunikátora, ovlivněn tím, že se jedná o kolektivní dílo vznikající
standardizovanými pravidly a technicky zpracované a produkované mediální
organizací.
Na konečnou podobu mediálního produktu mají vliv také postoje samotných
komunikátorů (srov. veřejnoprávní a komerční televizní stanice). Komunikátor
postupuje se zřetelem na preference publika, informace o nich však získává
zprostředkovaně zpravidla prostřednictvím zkoumáním sledovanosti. Ve výběru a *
zpracování obsahu se odráží postoje, hodnoty a normy chování převažující v dané
společnosti, které komunikátoři a jejich mediální produkty současně spoluvytváří
(masová média spoluurčují také představu o tom, co je ve společnosti považováno
za normální). Důležitým kritériem je samozřejmě zamýšlený vliv na publikum.
Takovým vlivem je být primární snaha komunikátora udržet pozornost co největší
části publika po co nejdelší dobu tím, že ho baví či informuje.
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Význam obsahu mediálního produktu konstituuje komunikátor, ale i
příjemce. Komunikátor sestavuje mediální produkt s nějakým záměrem a
představou kdo, kdy, za jakým účelem a za jakých podmínek bude jeho produkt
přijímat a interpretovat jeho obsah.
Význam, který mediálnímu produktu přiřazuje na základě interpretace
příjemce, se může podstatně lišit od záměru komunikátora. Toto nebezpečí hrozí
samozřejmě i v případě jiných typů komunikace (než jen v procesu masové
komunikace), ale během interpersonální komunikace si příjemce může průběžně
ověřovat adekvátnost své interpretace. V případě procesu masové komunikace
tento postup možný není. Aby vůbec mohlo dojít k interpretaci musí komunikátor
a příjemce sdílet alespoň nějaké představy o sociálním a kulturním prostředí, ve
kterém komunikace probíhá. Komunikátor a příjemce musí sdílet alespoň nějaké
společenské postoje, hodnoty a normy. Na základní úrovni se tato shoda projevuje
volbou kódů pro komunikaci (tj. přirozený jazyk, systém neverbální prostředků
atd ). Komunikace jako interakce prostřednictvím symbolů vyžaduje, aby se
komunikátor a příjemce shodovali na obsahu užívaných symbolů, protože ty jsou
„společensky a kulturně podmíněnými konstrukcemi“ (Jirák: 2003, s. 136).

Vzhledem k postavení masových médií v současné společnosti existují
různě silné tendence, jak kontrolovat a regulovat předkládané obsahy mediálních
produktů, neboť „média nabízí jednu z nejmocnějších reprezentací skutečnosti a to reprezentaci platných sociálních vztahů“ (Jirák: 2003, s. 140).
Tendence k regulaci vyplývají z vědomí vlivu masových médií na
společnost. I když nemůže být spolehlivě popsán, je tento vliv neoddiskutovatelný,
proto také zpravidla k nějaké regulaci dochází.
Usměrňování obsahu mediálních produktů se zaměřuje na několik oblastí.
Jeden typ regulace se týká problémů vycházejících ze vztahu mediálního produktu
ke skutečnosti (tj. nepředpojatost, které nelze dosáhnout absolutně, vždyť i
v interpersonální komunikaci díváme na svět s nějakým předporozuměním, stejně
tak je tomu nutně i u komunikátora v procesu masové komunikace).
Komplikovaným požadavkem, který bývá zpravidla na média kladen, je objektivita
a vyváženost. Tyto požadavky jsou zdůrazňovány zejména v souvislosti
s zpravodajstvím.
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Druhý okruh regulačních tendencí se jíž týká vlivu činnosti médií na jedince
a společnost, nejčastěji se vedou diskuse o regulaci a její míře v případě podílu
reklamy, násilí jako součásti obsahu mediálních produktů či zobrazování
sexuálního chování apod. Jednou z možností regulace je právní úprava, jak je
tomu v České republice (např. podle Zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání se zakazuje vysílat „v době od 6.00 do 22.00
pořady, které by mohly ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých“).

12

Recipient v procesu masové komunikace

Příjemce masové komunikace je zpravidla velmi početnou, současně
rozptýlenou a málo organizovanou, heterogenní skupinou. Jednotliví příjemci jsou
od komunikátora odděleni prostředkem komunikace, ale jsou často také odděleni
od sebe navzájem, což rozhodujícím způsobem ovlivňuje chování recipienta
masové komunikace. Obvykle se tato sociální skupina označuje jako publikum
(Jirák: 2003).
Publikum je rozprostřenější než jakákoli jiná sociální skupina (srov. dav či
veřejnost). Vyjma filmového publika není publikum v procesu masové komunikace
soustředěno v jednom čase na jednom místě. Není schopné organizovaně jednat
a dosahovat nějakých společných cílů, protože (na rozdíl například od davu)
postrádá sebeuvědomění a vědomí identity. Nevyvíjí žádnou činnost, ale naopak
činnost je na něj vyvíjena. Takové masové publikum je manipulováno a stává se
pasivním konzumentem, na straně druhé však mohou segmenty publika využít
média k dosažení vlastních cílů (McQuail: 1999, s. 61).
Publikum masových prostředků je neuzavřené a jeho složení se mění,
protože masová komunikace je dobrovolná a snadněji se přerušuje než ostatní
druhy komunikace. Součástí publika se tedy jedinec stává dobrovolně a sám
určuje čemu bude věnovat pozornost, současně se členové publika navzájem
neznají. Publikum je heterogenní ve svém složení, avšak homogenní v předmětu
svého zájmu, kterým je účast na procesu masové komunikace.
Díky výše zmiňované omezené zpětné vazbě má jen omezenou představu
o tom, kdo s ním komunikuje. Asymetrie vztahu mezi masovým komunikátorem a
publikem je ještě umocněna obvykle i velkým sociálním odstupem, neboť mediální ‘
organizace je vnímána jako mocnější, kvalifikovaný či dokonce prestižní zdroj
(zatímco publikum je masové).

Masové publikum znamená, že potencionálním publikem je celá populace,
všechny vrstvy a skupiny společnosti, a komunikátor seje snaží obsáhnout. Nutně
musí proto formovat obsah s ohledem na nejnižší článek publika. Máme takové
mediální obsahy, jaké podle názoru komunikátora osloví nejnižší článek struktury
potencionálního publika, odtud také plynou kritiky médií za nízkou úroveň
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předkládaných obsahů. Ve skutečnosti je populace rozdělována na určité
segmenty, ke kterým je pak cílen obsah (segmenty by se však měly překrývat
a být poměrně velké) (Jirák: 2003, s. 94), komunikátor navíc vychází pouze
z představ o publiku (viz výše). Naproti tomu masové publikum je výrazně
homogenní a jeho existenci umožnil mimo jiné také technologický pokrok
(zaměřené rozhlasové stanice).
Za pokles vkusu a další důsledky masové komunikace, za jejichž viníky
jsou obvykle označována média, tedy vyplývají ze samotného principu masové
komunikace. Skutečným viníkem je proto fakt, že jsme na masovou komunikaci
jako masové publikum přistoupili. Možné negativní důsledky, které mohou vyplývat
z účasti na tomto procesu, lze minimalizovat tak, že tomuto procesu budeme
rozumět a rizika s ním spojená si budeme uvědomovat.

Stejně jako se vyvíjely prostředky masové komunikace, vyvíjelo se také
jejich publikum od prvních čtenářů periodického tisku až k dnešnímu televiznímu
divákovi či uživateli internetu. Termín publikum se přenesl na filmové diváky „ze
živého divadla" a později na všechny typy příjemců v procesu masové komunikace
(McQuail: 1999, s. 317). Filmové publikum ještě tvořilo a tvoří „aktivní dav“, i když
nebyla možná skutečná interakce“ jako v případě publika divadelního
(McQuail: 1999, s. 318). Na rozdíl od prvotního impulsu účastnit se procesu
masové komunikace, který zůstává prvotním zájmem, má dnešní publikum také již
svá očekávání a zvyky, se kterými stává účastníky masové komunikace a které
média spoluvytvářela.
Nová média vytvořila také nový typ recipienta masové komunikace, tzv.
difuzní publikum. Interaktivnost nových médií (viz dále) způsobilo vytvoření tohoto
nového typu publika, které je „všudypřítomné“ (Jirák: 2003, s. 93) a je nejen
rozptýlené v čase a v prostoru, ale také vybíraný obsah přijímá kdykoli. Zatímco
klasická média vysílala v pravidelných schématech a spoluorganizovala tak rytmus
každodenního života, nová média umožňují na jedné straně aktivnější přístup
k výběru obsahu příjemcem, ale na druhé straně tím akceleruje proces privatizace.
Zdá se, že s dalším rozvojem těchto médií bude či snad dokonce již je otřesena
představa masového publika.
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Neboť masová média jsou nedílnou součástí současně společnosti a patří
do jejího systému, byla koncipována pochopitelně řada teorií popisujících
působení médií na jedince a společnost a opírajících se o různá sociologická
paradigmata a teorie masové komunikace. Vliv masových médií na recipienta je
nesporný, i když dlouhodobé působení se obtížně popisuje (DeFleur: 1996,
s. 158). V prvé řadě média ovládla náš volný čas a mediální aktivity jsou častou
volnočasovou aktivitou, spoluurčují denní rytmus života a jsou rozhodujícím
zdrojem zábavy. Z hlediska dětí a mládeže je podstatné, že média jsou
významným faktorem socializačního procesu, protože opakovaně a dlouhodobě
předkládají totožné modely chování, hodnoty a postoje. Opakované obsahy
„publikum akceptuje a uvěří mu jako platné výpovědi o skutečnosti“ (Jirák: 2003,
s. 123). Média také ovlivňují spotřebitelské chování, ovlivňují životní styl, neboť
strukturují rytmus dne, a samozřejmě jsou základním zdrojem zábavy pro
publikum.
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Masová média

Termín masová média je velice diskutovaným pojmem nejen na poli teorie
masové komunikace. Masová média jednoduše definuje Giddens jako formy
masové komunikace, například noviny, časopisy, rozhlas a televize
(Giddens: 1999, s. 551).

Médium označuje to, co zprostředkovává někomu nějaké sdělení a slouží k
překonání časového a prostorového omezení. Na základě této charakteristiky lze
rozlišovat primární a sekundární média. Lidská komunikace vyžaduje vždy nějaký
prostředek, počínaje přirozeným jazykem či prostředky neverbální komunikace,
tyto kódy jsou označovány jako primární média. Sekundárními médii se rozumí
taková média, která v komunikaci umožňují překonávat časové a prostorové
omezení primárních médií. Vznik a rozvoj těchto médií vyvolala potřeba rozšiřovat
informace na větší vzdálenost, v krátkém čase a v neposlední řadě takové
komunikační obsahy také v čase uchovávat. Do této skupiny sekundárních médií
patří různé typy signalizací či počítačové sítě nebo televizní vysílání (Jirák: 2003).
Pro rozvoj masových médií, která jsou rovněž sekundárními médii, byla výrazným
impulsem potřeba zprostředkovat obsah co největšímu počtu příjemců, jež vedla
až k vynálezu knihtisku. Vynález Johannesa Gutenberga z 15. století změnil
způsob komunikace. Období, jemuž knihtisk dominoval, nazývá ve své periodizaci
DeFleur epochou tisku (DeFleur: 1996).

DeFleur periodizuje vývoj lidské komunikace do 5 epoch: epochy znamení
a signálů, epochy mluvení a jazyka, epochy psaní, za níž následuje epocha tisku a '
epocha masové komunikace. Tyto epochy vymezil podle toho, jakým způsobem si
lidstvo dokázalo vyměňovat šířit a zaznamenávat informace. Podle DeFleura
skutečný pokrok v dějinách lidstva závisel na vyvinutém komunikační systému
(nikoli na materiálu, z něhož byly vyráběny nástroje). V nejstarších epochách
vývoje lidstva je však velice obtížné rekonstruovat způsoby komunikace. V první
epoše znamení a signálů v nejranějším vývoji lidstva byly základními prostředky
komunikace ustálená, naučená a sdílená gesta a signály, které sloužily při
koordinaci lovu, k signalizaci přítomnosti potravy či nebezpečí apod. Komunikaci

16

člověk na úsvitu svých dějin používal ke spolupráci při uspokojování základních
potřeb. Neopakovatelný zvrat v komunikaci znamenal jazyk. Vývoj lidské
komunikace také vystihuje, že lidská společnost vždy připojuje k dosavadním
komunikačním prostředkům další (DeFleur: 1996). Počínaje epochou psaní (cca
před pěti tisíci lety) se vývoj komunikace zrychlil.
Prudkou změnou v dějinách komunikace byl vynález a rozšíření knihtisku
a počátkem 19. století rozšíření nového fenoménu - novin, předznamenalo novou
epochu masové komunikace. DeFleur totiž noviny považuje spíše za prodloužení
epochy tisku.
Epocha masové komunikace je spojena především s rozvojem a
všeobecným rozšířením nejprve filmu a vzápětí rozhlasu i televize. Tato epocha,
začínající na počátku 20. století, nastartovala řadu změn, které prožíváme dodnes.
Každá ze jmenovaných epoch měla velký vliv na život jedince i celé společnosti.
Průběh a výsledky změn při přechodu z jedné epochy do druhé nám mohou
pomoci pochopit změny, kterými prochází lidstvo od počátku 20. století. Poslední
epochu, kterou DeFleur definuje, je epocha počítačů. Změny v komunikaci jí
vyvolané právě prožíváme.
Z hlediska studia masové komunikace a prostředků masové komunikace je
důležitá epocha tisku. Knihtisk a knižní produkce v národních jazycích
rozhodujícím způsobem umožnilo rozšíření gramotnosti. Rozšíření tohoto
prostředku masové komunikace umožnila kromě technologie, gramotnosti také
postupné rozšiřování volného času. Již na počátku 20. století sociologové také
upozorňovali na větší účinnost nové komunikace, neboť nová média jsou
působivější (DeFleur: 1996).
Díky tištěným médiím se zrychlily společenské kontakty v čase a rozšířily
v prostoru, kromě rychlosti a neustálého zaznamenávání umožňují také větší
rozptyl (tj. rozšiřují se směrem ke všem společenským vrstvám). Gramotnost spolu
s nutnou technologií a postupným rozšiřováním volného času umožnil rozvoj
masové komunikace.

Za významný zlom považuje vynález a rozvoj knihtisku ve své periodizaci
také teoretik médií McLuhan, který jde ve svém uvažování o tom, jak člověka
ovlivňuje způsob komunikace ještě dále. Rozvoj tištěných médií podle McLuhana
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změnil lidské myšlení a způsobil dominaci levé mozkové hemisféry. Nové
prostředky masové komunikace podle něj vrací činnost obou hemisfér do
rovnováhy. První období orální kultury totiž záviselo na akustických vjemech a
zapojovalo především pravou mozkovou hemisféru. Zatímco druhé období písma
a třetí období knihtisku řečeno McLuhanovými slovy je zaměřeno především na
vizuální stranu mozku. Období knihtisku, které také znamenalo, že se tištěné
médium stalo uniformním, opakovatelným zbožím, končí zavedením elektřiny, což
podle McLuhana bezprostředně umožnilo rozvoj „nových“ médií (McLuhan. 2000).

Oba autoři tedy periodizují vývoj komunikace podle převládajícího
komunikačního prostředku. Až technologickým vývojem mohla společnost dospět
k masovým médiím a rozvoji masové komunikace, která se stala rozhodujícím
typem celospolečenské komunikace a které další typy celospolečenských
komunikačních sítí již nemohou konkurovat. Alternativní celospolečenské
komunikační sítě jsou dnes vzácné, ale mohou se stále ještě vytvářet zpravidla
v okamžiku, kdy je omezen přístup k masovým médiím a je omezena participace
na masové komunikaci. Vytvořit je mohou například církevní organizace
(McQuail: 1999).

V

epoše masové komunikace se tempo komunikačních aktivit zrychlilo

(DeFleur: 1996) a dále se v epoše počítačů komunikační chování lidí nebývale
zrychluje. Tento fakt se nutně odrazil v psychologické, morální, ekonomické,
politické, kulturní či vzdělanostní stránce života jedince i společnosti. V každé
epoše se převládající používání média (či médií) projeví nutně v lidském myšlení
(viz výše) a ve způsobu komunikace, v organizaci společnosti i ve vývoji kultury.

Masová média vévodící epoše masové komunikace jsou tedy prostředky
masové komunikace, které díky technologii a nejrůznějším organizačním
postupům šíří velké komunikační obsahy najednou směrem k rozsáhlému
rozptýlenému publiku a jejichž podstatou je technologické zprostředkovávání
(McQuail: 1999, s. 30). Jsou jedním z prvků masové komunikace, které
významným způsobem přispívají k jejím charakteristickým znakům, zejména
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k asymetrické pozici komunikátora a velkého množství příjemců. Výrazně snižují
možnost zpětné vazby, která je téměř znemožněna.
Technologický vývoj posledních desetiletí rovněž způsobil, že se hranice
mezi veřejným a soukromým prostorem stírají a nezřetelná je tím pádem také
hranice mezi interpersonální a masovou komunikací, probíhá-li prostřednictvím
technologicky moderních (nových) médiích (zejména prostřednictvím internetu).
Technologické prostředky komunikace lze použít i k interpersonální
komunikaci (tj. mezi dvěma až třemi účastníky, viz výše), avšak nejedná se o
interpersonální komunikaci v pravém smyslu slova. Tato komunikace je oproštěna
od přímého kontaktu účastníků, vylučuje neverbální komunikaci, její účastníci se
nemusí osobně znát (srov. internet), umožňuje však překonávat časovou a místní
vzdálenost účastníků komunikace. Zásadním rozdílem mezi interpersonálními
a masovými médii zůstává možnost střídání rolí komunikátora a příjemce.
Volba interpersonálních médií, prostřednictvím kterých mezi sebou lidé
komunikují (na úrovni interpersonální či skupinové komunikaci), ovlivňuje také
způsob, jakým se lidé chovají k sobě navzájem (srov. rozšíření komunikace
prostřednictvím mobilních telefonů v české společnost).
Masová média proměňují představu o světě. Jako účastníci masové
komunikace nevíme jen o světě, se kterým máme bezprostřední zkušenost či
zkušenosti získanou v interpersonální či skupinové komunikaci. Konstruuje svět
z informací, které si z velké části nemůžeme nikdy bezprostředně osobně ověřit.
Tyto zprostředkované informace však jsou nutné pro naši orientaci ve stále
složitější společenské situaci. Současně však také masová médií ze své podstaty
oslovují najednou co nejvíce příjemců a volí proto co nejsrozumitelnější a
nejuniverzálnější obsahy pro své mediální produkty a tudíž mají také výraznou
tendenci zjednodušovat. Početná skupina příjemců zpravidla mezi sebou nemá
žádné sociální vazby. Na druhé straně však tato média mohou přispívat k tvorbě
nových sociálních vazeb a přispívat ke konstituování skupinové identity, jak to
dokázal na příklad politický tisk, a v tom případě také pomáhají jedinci se
identifikovat se skupinou (Jirák: 2003).
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Na základě takto definovaných prostředků masové komunikace k nim lze
zařadit televizi, tisk, rozhlas a film (Kunczik: 1995). Stejně i jiní autoři (McQuail:
1999, Jirák: 2003, Giddens: 1999) řadí tištěná média k masovým médií. DeFleur
toto zařazení zpochybňuje a považuje noviny za prodloužení epochy knihtisku.
K tomuto pojetí se přikláním a dále je věnován prostor pouze netištěným médiím,
neboť tištěná média vyžadují jiný typ publika a mohou předkládat jiné typy obsahů,
než zbylé prostředky masové komunikace.
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Typologie masových médií
Nejběžnějším kritériem pro třídění masových médií je dominující lidský
smysl, který slouží k přijímání obsahu prostřednictvím daného média.
Kunczik rozlišuje 6 možných kanálů: auditivní, vizuální, taktilní (hmatový),
olefaktorní (čichový), termální (teplotní) a gustatorní (chuťový) (Kunczik: 1995).
Z hlediska klasifikace masových médií je podstatný především kanál vizuální
(zrakový) a auditivní či vokální (sluchový) kanál, z čehož také Kunczik vyvozuje,
že z hlediska počtu možných použitelných komunikačních kanálů je masová
komunikace vždy komunikací limitovanou a omezenou.
Jirák třídí masová média podle technologického postupu, který komunikaci
daným způsobem zajišťuje. Rozlišuje média tištěná, elektronická a chemická
(např. film). Jak ale sami autoři uvádí, pro přelom 20. a 21. století je
charakteristické sbližování jednotlivých typů technologických postupů (např. film
v elektronické podobě) (Jirák: 2003, s. 25). Tato typologie se tedy z hlediska teorie
masové komunikace nejeví příliš šťastnou.

S typologií podle převládajícího smyslu úzce souvisí také McLuhanovo
rozlišení médií podle převládající mozkové hemisféry, která je zapojena do
procesu komunikace (viz výše). McLuhan rozlišuje také horká a studená média.
Horká média vyžadují jen malou participaci příjemce (např. fotografie). Studená
média, kterými jsou například telefon či v protikladu k fotografii komiks (poskytující
méně vizuálních údajů než fotografie), naopak vyžadují větší participaci příjemce.
Komunikace prostřednictvím studených médií vyžaduje mnohem aktivnější účast
příjemce než je tomu u médií horkých (McLuhan: 2000).

Kritériem pro typologii masových médií může být také dostupnost
jednotlivých typů médií v dané společnosti apod.
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Masová kultura

S pojmem masová komunikace úzce souvisí pojem masová kultura.
Použijeme-li oprávněně ve spojení s médii atribut masový, musíme tak učinit i
v případě spojení s kulturou, neboť média jsou součástí společnosti a kultury a
jsou jimi ovlivňována, stejně tak jako ji sama ovlivňují.
Masová média jsou podmínkou rozvoje masové kultury a důsledkem jejich
působení (rozšiřování sdělení velkému počtu příjemců, viz výše) dochází
k typickým projevům masové kultury, které jsou zpravidla definovány (jako
samotný termín masové kultury) v protikladu k náročné kultuře, analogicky jako je
masa kontrastem k elitě. Charakteristickým rysem masové kultury je její
homogenizace a komercializované a unifikované (mediální) produkty.
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Netištěné prostředky masové komunikace
Televize je jedním z nejdiskutovanějších netištěných masových médií a lze
ji považovat za transparentní příklad epochy masové komunikace (viz výše).

Předzvěstí budoucího prudkého rozvoje prostředků masové komunikace byl
vynález telegrafu (pozn. telegraf sám není prostředkem masové komunikace,
ukázal však možnost překonat zejména prostorové omezení v komunikaci, podle
DeFleura byl prvkem, který v konečném důsledku vedl k vynálezu elektronických
médií. (DeFleur: 1996)) v 19. století, během něhož se ve srovnání s předchozím
vývojem akceleroval rozvoj a tempo komunikačních aktivit.

Prvním netištěným skutečně masovým médiem, které se stalo běžnou
součástí života již v prvním desetiletí 20. století, byl film. Podobně rychle se
bezprostředně po filmu etabloval rozhlas. Ve čtyřicátých letech 20. století
následně přibyla k prostředkům masové komunikace televize. Rozšíření televize
v USA bylo dokončeno dokonce již v sedmdesátých letech 20. století a masová
komunikace se definitivně stala významným a nepřehlédnutelným rysem
současného života společnosti.

Film, první masové médium
Film dal vzniknout během své více než stoleté existence propracovanému
průmyslovému odvětví, které stále produkuje tuto tradiční společensky přijatelnou
formu lidové zábavy. Jeho postavením otřáslo po druhé světové válce až televizní
vysílání (viz dále).
Film je první masové médium, které spojuje zrakový a sluchový vjem.
Původní rodinné publikum filmu nejen proto snadno přešlo k televizi a filmu zůstala
na jedné straně menší část mladších diváků, ale na druhé straně „umělecký film
mohl (...) těžit z „demasifikace“ a větší specializace filmového publika“ (McQuail:
1999 , s. 38). Ztráta rodinného publika však umožnila filmu vycházet vstříc na
druhé straně poptávce „po násilném, hrůzostrašném a pornografickém obsahu“
(McQuail: 1999, s. 38).
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Filmové publikum je homogenní v předmětu svého zájmu, k jehož dosažení
museli jednotlivci vynaložit větší úsilí, než v případě sledování také audiovizuální
televizní produkce. Ve filmovém publiku nalézáme kořeny masového publika, i
když ještě ne rozptýleného a s možností sdílet společné emoce.
Film má přes expanzi televize nadále mezi médii výsadní postavení, které
by se dalo označit jako ústřední, neboť se s jinými médii (knihou, televizí a
televizním seriálem, event. populární hudbou) prolíná. Zdá se, že ztráta publika,
které sleduje film v kině, je vyrovnána masovým publikem, které filmy sleduje
prostřednictvím jiných způsobů šíření (televize, video, nová elektronická média).
Film sice nepřinesl nová obsahy, svou audiovizuálností, iluzí pohybu či
fiktivním příběhem a emocionálním dopadem se stal tvůrcem masové kultury
(viz výše).

Broadcasting. média s vysílaným signálem
Média s vysílacím signálem či prostě vysílání „broadcasting“ (McQuail:
1999), rozhlas a televize, lze spojit do jedné skupiny, neboť tento technologický
postup šíření obsahu vyžaduje určitou práci komunikátora, klade podobné nároky
na příjemce, vysílání také vyžaduje jistý typ obsahu atd. Navíc obě média
neodpovídala na poptávku po novém mediálním obsahu, ale vyhověla
komunikační poptávce, obsahy svých mediálních produktů odvozují od jiných
médií. Jejich zvláštností a rozhodujícím přínosem, které pozměnily také sám
proces masové komunikace, je jejich schopnost přímého přenosu,
bezprostředního sledování události. Z poptávky po komunikačních aktivitách vyšly
vstříc zejména zrychlení přenosu informací. Souhrnně řečeno média s vysílaným
signálem šíří velmi rozsáhlou škálu mediálních produktů a měla nebývale velký
dosah (McQuail: 1999). Technologický rozvoj tedy nebyl jediným předpokladem
vynálezu médií s vysílacím signálem, svou mírou k ním přispěla také společenská
situace. Jedním z neopomenutelých rysů těchto médií také je, že byla od počátku
spojována s představou možného zisku.
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Rozhlas, médium s vysílacím signálem
Zavádění rozhlasu a počátky jeho vysílání byly spojeny s vizemi rodinného
masového média, které může šířit hudbu přímo do jednotlivých domácností, a také
s jeho komerčním využíváním. Americký rozhlasový mediální trh dokonce DeFleur
nazývá „arénou podnikatelské soutěživosti“ (DeFleur: 1996, s. 111), na evropském
kontinentu byl však vývoj odlišný a veřejnoprávní média hrála větší roli, než
v kolébce masových médií ve Spojených státech.
První pravidelné rozhlasové vysílání bylo zahájeno ve Spojených státech
v roce 1920 a již o rok později bylo vydáno 32 licencí novým rozhlasovým
stanicím, v roce 1922 vzrostl počet rozhlasových stanic dokonce na 254
(DeFleur: 1996, s. 113). Tento nebývale rychlý rozmach samozřejmě kopíroval
zájem veřejnosti o nové médium.
S rozhlasovým vysíláním byla také od počátku spojena reklama. Již
v prvních letech vysílání sponzorovali nejrůznější firmy rozhlasové pořady, ale
„sponzoři své výrobky nepropagovali přímo“ (DeFleur: 1996, s. 117). Této formě
nenápadné reklamy byla věnována v USA zpočátku pozornost. Tendence po
regulaci objemu a obsahu reklamních časů však neuspěly, zatímco dnes je
reklama a její regulace v souvislosti s masovými médii jedním
z nejdiskutovanějších témat.
Československo bylo jedním z prvních zemí Evropy, v nichž bylo zahájeno
rozhlasové vysílání. Vůbec první zemí byla v roce 1922 Velká Británie, rozhlas se
v Evropě rozšířil podobně rychle jako ve Spojených státech.

Rozhlasového vysílání se dokonce příliš nedotkla ani hospodářská i během ‘
ní rostly zisky rozhlasových stanic z reklamy a třicátá a čtyřicátá léta byla „zlatou
érou rozhlasu“ (DeFleur: 1996, s. 118), V době krize připadal na jednu americkou
domácnost něco přes jeden rozhlasový přístroj. V této skutečnosti se odráží jedna
z podstatných funkcí masových médií s vysílacím signálem. Rozhlas nabízel únik
od hospodářských obtíží k hudbě a zábavě.
Neotřesitelné postavení rozhlasu narušila až televize, jež oslabila i
postavení filmu. Rozhlas však i nadále zůstává běžnou součástí každodenní
procesu masové komunikace.
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Již v prvních letech vysílání vzniklo velké množství různých typů mediálních
produktů a obsahů (např. přenosy sportovních utkání, hudební a zábavné pořady,
vysílání pro děti), kterým však bylo vždy jedno hledisko společné - obracely se
k zálibám sice různých, ale vždy velkých skupin posluchačů.

Televize, médium s vysílacím signálem
Televize se ve Spojených státech, vůdci technologického pokroku, během
40. let rozšířila ještě rychleji než rozhlas, i když její rozšíření by nebýt války bylo
zřejmě ještě rychlejší (již ve 40. letech, přestože vlastníků televizorů nebylo
mnoho, vysílalo několik televizních stanic několik hodin denně). Na počátku
šedesátých let mělo v Americe televizor již 87 % domácností (DeFleur: 1996,
s. 125). V Evropě bylo rozšíření televize o poznání pomalejší, i když na příklad ve
Velké Británii BBC zahájila pravidelné televizní vysílání již v roce 1936,
v Československu bylo pravidelné televizní vysílání zahájeno po druhé světové
válce (viz dále).
Televize se zprvu stala symbolem sociálního statusu a její vlastnictví
prezentovalo společenské postavení. Ohrozila postavení výsadní postavení
rozhlasu jako masového média, ale změnila i ostavení filmu. Vždyť de facto
nabídla přinesla jeho variantu přímo do domácností.

Charakteristika televize v procesu masové komunikačním procesu
Televize je jedno z nejmladších médií, které výrazně změnilo strukturu
masových médií i způsob práce mediálních organizací i typy předkládaných
mediálních obsahů. Nepřehlédnutelně také změnila strukturu volného času,
ale ovlivnila také způsob lidského vnímání a myšlení.
Vzhledem k tomu, že je audiovizuální, nevyžaduje gramotnost a do značné
míry nevyžaduje ani dokonalou znalost jazyk, ve kterém se vysílá. Na druhé
straně však nechává menší dispoziční prostor fantazii. Díky tomu, že vyžaduje
zapojení dvou kanálů najednou nejrychleji upoutává pozornost adresáta a nejdéle
ji udržuje.
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Televize je v pravém smyslu slova masovým médiem, neboť není médiem
menšin, protože má sklon zahrnout co největší počet diváků a operuje s faktem,
že sociální znaky neovlivňují výběr předkládaných mediálních produktů a zejména,
že cílem je zábava. Primárně nejde o sdělovaný obsah, ale o udržení pozornosti.
Televizní publikum ve srovnání s recipienty ostatní médií je nejvíce
heterogenní a nejméně strukturované. Filmové publikum se stejným zájmem je
shromážděné na jednom místě, což představuje způsob sociálního styku, zatímco
televizní publikum je rozptýlené. Obě média však v prvé řadě oslovují city až
v druhé řadě intelekt. Rozhlas na rozdíl od ostatních masových médií je auditivní,
vyžaduje proto větší pozornost recipienta a způsobuje rychlejší únavu (srov.
televize), ale shodně s televizí strukturuje den. Současným společenským jevem,
který je spojen jak s rozhlasem, tak s televizí, je tzv. kulisový poslech. Kulisový
poslech na jedné straně učí dvojímu vnímání, ale zhoršuje schopnost plného
soustředí na jednu činnost.
Základními očekáváními, která televizní publikum vztahují ke sledování
televize, jsou zábava, rozptýlení a vzrušení (viz dále).

Televize sama jako technologie přenosu není negativním faktorem, tím je
až její využití. Na straně komunikátora zpravidla chybí sociální odpovědnost.
Naopak veškerá odpovědnost je přesunuta na příjemce. Proto je třeba vychovávat
k výběru, k pevné hodnotové orientaci a mít možnost svobodného výběru a
přístupu. Dále jmenované problematické důsledky sledování televize však
primárně souvisí s televizí jako médiem s vysílacím signálem a až druhotně
s obsahem předkládaných mediálních obsahů.
Sledování televize může nabývat obdobných rysů, jaké provází závislosti na
droze. Sledování televize vytrhuje z reality, odvádí od vlastních problémů a stává
se potřebou. Sledování televize může vést až ke ztrátě potřeby reálných
sociálních kontaktů, místo nichž nabízí jejich náhradní, zástupné prožívání (srov.
očekávání od sledování televize, viz dále).
Sledování televize může skrývat i další problematické důsledky na příklad:
nepodporuje soustředění, které je nutné pro umělecký prožitek a nepodporuje
soustředění vůbec, neboť odnaučuje plnému soustředění na jednu činnost (srov.
očekávání od sledování televize jako zvukové kulisy, viz dále). Rychlostí
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a zkratkovitostí předávaných informací podporuje minimalizaci vidění
v souvislostech, podporuje stereotypizaci či vytváří virtuální realitu (tzn. obraz
skutečnosti, který není ani pravdivý, ani lživý, pouze takový, jaký může televize ze
své technické povahy poskytnout; žádné masové médium nemůže nikdy nahradit
osobní zkušenost ani osobní prožitek). Divák může snadno podlehnout tendencí
nahrazovat reálné prožitky televizními.
Tyto důsledky vystupují do popředí ještě aktuálněji v souvislosti
s nejnovějšími prostředky masové komunikace (viz dále).
Existují samozřejmě také teoretici, kteří tvrdí, že sledování televize má na
člověka pozitivní vliv. Na příklad McLuhan tvrdí, že televize omezila expanzi
racionality rozvinuté díky tisku. Podle něj také televize vrací rovnováhu do užívání
mozkových hemisfér, resp. zapojuje více smyslů (viz výše) (McLuhan: 2000). Díky
televizi se také zmenšili geografické i sociální rozdíly.
Z výše uvedeného vyplývá, že je plně namístě věnovat se televiznímu
vysílání, neboť mediální aktivity a zejména sledování televize naplňují velkou
měrou volný čas dětí i mládeže.

Problematika obsahu televizních pořadů
Pojmy mediální trh a televizní zábava úzce souvisí. Americké televizní
stanice vytváří své mediální produkty pro diváka z nižší střední vrstvy, ve věku od
1 8 -4 9 let, ženatého/vdanou s dětmi (Kunczik: 1995, s. 49). Se stejnou logikou
jako to činil rozhlas zařazuje do svého programu především zábavu, což má za
následek homogenizaci vysílaných obsahů mediální produktů, které musí být
univerzální a primárně baví či poskytují napětí. O povaze obsahu televizního
vysílání lze pochopitelně polemizovat, ale vzhledem k řečenému je lze televizním
organizacím jen komplikovaně vyčítat. Na místě je však především otázka míry.
Nejzřetelněji je tento mediální jev vidět na problematice násilí zobrazovaného
v televizním vysílání.
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Proč tedy v televizním vysílání převládá zábava a násilí? Televizní
organizace, vulgárně řečeno, prodávají reklamnímu průmyslu diváka. K získání co
největšího počtu vhodných diváků a k co nejdelšímu udržení jejich pozornosti se
nejvíce hodí zábava (srov. následující analýza). Tím pádem je podoba mediálních
produktů nutně určena motivem vyrobit produkt, jak již bylo řečeno pro co nejširší
publikum, ale také s co nejnižšími náklady. Zobrazované násilí toto zajišťuje, zatím
převládající komerční televizní stanice nic nenutí přicházet na stejně atraktivní
složku pořadu, která by přiměla ke sledování televizní obrazovky jako násilí.
(Přitom však neexistuje žádný důkaz o přímo úměrném vztahu mezi sledovaností
a podílem násilí v pořadu, „ale riziko, odchýlit se od osvědčeného,
standardizovaného schématu dobrodružných a akčních seriálů“ nikdo nechce
podstoupit a násilné scény „jako vrcholy napětí nabízejí ideální možnost
k přerušení filmové sekvence pro promítnutí reklamního šotu“ (Kunczik: 1995,
s. 50).). Televizní organizace často vliv násilí (úmyslně) zlehčují. Již v šedesátých
letech se objevili názory některých televizních producentů, že „se nedá vyloučit
následující vývoj: Kdybychom vynechali některé odpudivější detaily, diváci by
využili své představivosti a fantazie a domysleli by si ještě víc agrese, víc krve (...)
a byli by náchylnější to všechno spíš omluvit, než je tomu teď1(Kunczik: 1995,
s. 50). Dalším argumentem, kterým mohou televizní organizace oponovat, je tzv.
katarzní teze (Kunczik: 1995, s. 51). Zobrazené násilí podle této teorie působí jako
ventil agrese, která je přirozenou složkou chování jedince.
Vraťme se k myšlence výroby mediálních produktů s co nejnižšími náklady,
a tedy s maximalizací zisku pro komerční televizní stanice (resp. komunikátory
vůbec). Televizní organizace mohou bez větších rizik vyrábět mediální produkty
s nízkými výrobními náklady, budou-li postupovat podle ověřených
standardizovaných schémat, což zajistí dostatečně početné publikum.
Dalším alibistickým postojem komunikátorů, který známe i z českého
mediálního prostředí, je argument, že média produkují takové obsahy, které
recipient vyžaduje. Komunikátoři tak přesunují odpovědnost za předkládané
mediální obsah plně na příjemce (srov. jednání v zájmu zisku), o jehož názorech
však mají jen omezené informace.
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Shrnuto charakteristickými rysy obsahů mediálních produktů je
nevyhnutelně jejich homogenizace, standardizace a univerzálnost. Kritérium zisku
také vede k tomu, že nelze vysílat mediální produkty, jejichž obsah by ohrožoval
stávající společenská pravidla, posilují tedy stereotypy. Přitom všem či právě proto
věnujeme v průměru televizi rozhodující část volného času.
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Nová elektronická média
Vzhledem k míře rozšíření internetu se zjevně nacházíme na prahu nové
etapy komunikace, v níž budou dominovat prostředky masové komunikace, které
kombinují informační technologie a telekomunikace. McQuail označuje tento nový
druh komunikačních prostředků jediným termínem telematická média
(McQuail: 1999). Tato nová generace médií, která postupně nahrazuje i klasické
televizní vysílání, přináší mnohem zásadnější změnu do procesu masové
komunikace, než by se na první pohled mohlo zdát. Nejenže nová média mají
vyšší kapacitu a umožňují přenos s menšími náklady, jsou především interaktivní.
Vrací tedy příjemci možnost aktivně vybírat obsah a obsahy si vyměňovat s jinými
příjemci. Nová média tedy stvořila také nový typ publika (tzv. difuzní publikum, viz
výše). Nový typ médií oslabuje roli komunikátora, současně však staví příjemce
před nové problémy (jak se například vyznat v nepřeberném množství obsahů,
které je k dispozici). Proti dosavadním masovým médiím se mnohem hůře regulují.
Díky tomuto konvergentnímu vývoji posledních let se také na rozdíl od situace
v polovině 20. století jednotlivá masová média od sebe hůře rozlišují a samostatně
popisují.
Žijeme tedy nepochybně na počátku nové epochy, ve které budou tato
média zřejmě nejběžnějšími komunikačními médii, která také mění a změní
způsob komunikace mezi lidmi.
Jaké změny nová média přináší do procesu masové komunikace?
Především mizí původní model omezeného počtu typů mediálních produktů, který
je šířen směrem k velkému množství recipientů omezeným počtem komunikátorů.
Tato změna bude znamenat postupný konec masového publika. Naopak přináší
interaktivitu, která však urychlí proces privatizace započatý televizí, neboť byl
vytvořen virtuální prostor, v němž lze realizovat všechny typy komunikací, od
interpersonální (e-mail), přes skupinovou komunikaci (chat) až po komunikaci
masovou (internetové rozhlasové vysílání). Můžeme je také chápat jako završení
obsahové globalizace médií, neboť obsahy komunikace se díky novým médiím
odpoutaly od kulturního prostředí místa svého vzniku (Jirák: 2003).
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„Zatím se zdá, že toto prostředí jen umocňuje nejsilnější paradoxy veškeré
mediální komunikace. Její produkty jsou sice potenciálně dostupné všem (a
zakládají tudíž při zachování principu svobody slova předpoklady pro informační
rovnost bez ohledu na místo původu a sociální zařazení), ve skutečnosti je však
mohou reálně využít jen ti, kteří si k nim technicky i ekonomicky dokážou zjednat
přístup.“ (Jirák: 2003, s. 197). Tento přístup však nemá většina světové populace,
přitom v současném globalizovaném světě znamená přístup k informacím účast
na moci i ekonomických aktivitách.
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Stručný přehled vývoje médií s vysílacím signálem v českém mediálním prostředí
V

Československu začal rozhlas pravidelně vysílat jako v jedné z prvních

zemí Evropy 18. května 1923 (srov. první pravidelné vysílání na světě bylo
zahájeno ve Spojených státech v roce 1921). Televize sice začala
v Československu vysílat až po druhé světové válce, ale o „obrazovém rozhlase“
se diskutovalo také již mezi světovými válkami. V roce 1934 proběhlo v Praze
veřejné předvedení principu televizního vysílání a o televizi se začali zajímat nejen
odborníci a radioamatéři, ale také veřejnost. O dva roky později byla také podána
první žádost o zahájení experimentálního vysílání, která však byla zamítnuta.
Přípravu televizního vysílání u nás však přerušila druhá světová válka, ale již
v roce 1946 bylo zahájení televizního vysílání zařazeno do programu dvouletky
ve výzkumnictví (Kópplová: 2003, s. 189).
1. května 1953 bylo zahájeno veřejné zkušební vysílání československé
televize. Televizní studio Praha patřilo pod Československý rozhlas a vysílalo
z Měsťanské besedy. Do listopadu 1953 se vysílání rozšířilo na čtyři dni v týdnu
a televize začala také vysílat pro děti. Do konce padesátých let se Televizní studio
Praha stalo samostatnou organizací a vysílalo všechny dny v týdnu, byla také
zahájena výstavba areálu na Kavčích horách, které je hlavním sídlem České
televize dodnes. Televize také odvysílala první televizní seriál. V sedmdesátých
letech začala televize vysílat na dvou programech a začala také vysílat barevně
(Kópplová: 2003).
Výraznou změnu ve fungování masových médií znamenaly společenské
změny po listopadu 1989. Stranou ponechme rozdělení republiky a vznik České
televize, protože situaci na mediálním poli televizního vysílání změnilo především
zahájení vysílání komerčních televizních stanic (vedle veřejnoprávní České
televize). 4. února 1994 začala vysílat první celoplošná soukromá televizní stanice
Nova. Začala poprvé přerušovat vysílané televizní pořady reklamou a změnila
divácké zvyklosti a spoluurčuje také životní styl.
Česká nezávislá televizní stanice Nova nezůstala jedinou soukromou
televizní stanicí vysílající na poměrně malém českém mediálním trhu. Druhou
dnes již celoplošnou komerční televizní stanicí je Prima (původně Premiéra). Díky
rozšíření nových technologií lze samozřejmě sledovat i jiné televizní stanice,
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jejichž signál je šířen satelitním vysíláním či digitálně apod., kromě toho v České
republice vysílají také regionální televizní stanice.
Nová situace samozřejmě ovlivnila situaci na mediálním trhu, chování
mediální organizací, výběr programu či chování inzerentů a vyvolala konkurenci
mezi subjekty.

Česká televize od počátku svého vysílání vytvářela speciální pořady určené
dětem. V prvním desetiletí své existence již zařazovala do svého vysílacího
schématu pravidelně původní vysílání pro mateřské školy, Vlaštovku či speciální
vysílání pro školy.

V

současné době vysílají v České republice tři celoplošné televizní stanice

šířící svůj signál analogovým způsobem, veřejnoprávní Česká televize a dvě
stanice komerční. Pořady vysílané těmito televizními stanicemi analyzuje z
hlediska dětí a mládeže jako televizního publika v následující části práce.
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Analýza televizních pořadů pro děti a mládež
Úvod a terminologie

Následující analýza televizního vysílání se zabývá rozsahem, strukturou a
charakteristikou televizních pořadů, které vysílají celoplošné televizní stanice na
území České republiky a jejichž cílovou skupinou jsou děti, a pořadů, které jsou
předmětem zájmu mládeže jako televizního publika.
Pro analýzu je vybrán běžný týden od 22. dubna do 28. dubna 2006.
Běžným týdnem je míněn fakt, že obsahuje pět pracovních dní, dva dny volné a
dále, v souvislosti s analýzou pořadů pro děti, děti v tomto týdnu nemají
prázdniny, což by mohlo ovlivnit vysílací schéma televizních stanic. Současně je
týden dostatečně dlouhým obdobím, na kterém lze vysledovat uspořádání
vysílacího schématu televizních stanic.
Pro analýzu pořadů pro děti a pořadů, které jsou předmětem zájmu
mládeže, jsou použity odlišné metody, které jsou popsány v příslušných
kapitolách.
Empirická data pro analýzu byla shromážděna vlastním sledováním
televizních stanic a internetových stránek jednotlivých televizních stanic
(http://www.ceskatelevize.cz; http://www.nova.cz; http://www.iprima.cz).
Cílem analýzy je především zmapovat mediální produkty předkládané
českými celoplošnými televizními stanicemi, neboť sledování televize patří mezi
jednu z nejčastějších mediálních aktivit a také jednu z nejčastějších
volnočasových aktivit (Sak: 2004).

Terminologie
V

textu analýzy jsou použity pojmy, které bývají v různých kontextech

používány v různém smyslu a s odlišným obsahem. Jedná se zejména o pojmy:
pořad, program, kanál; celoplošné televizní stanice a jejich názvy.
Obsahy pojmů pořad, program a kanál se často prolínají. Pojem pořad je
v textu používán výhradně ve smyslu mediální produkt (viz výše) a v souladu
s analýzou je možné ho též chápat jako místo ve vysílacím schématu určené pro
daný typ pořadů. Jako synonymum typu pořadů může být použit také pojem žánr,
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který označuje typ kulturního jevu či v souvislosti s masovými médii též typ
mediálního produktu (seriál, zpravodajství apod.) (Giddens: 1999).
Kanál na základě jednoho z významů tohoto cizího slova (šířka pásma
určeného pro přenos jednoho televizního programu) ho lze použít jako
synonymum pro televizní stanici. Česká televize vysílá však na dvou kanálech, pro
které je použito běžné označení program.
Celoplošné televizní stanice zahrnují všechny televizní stanice, které své
pokrytí na celém území České republiky zajišťují analogovým vysíláním. Vysílání
těchto televizních stanic je nejdostupnější a mají také větší tradici než ostatní typy
vysílání a než ostatní televizní stanice vysílající pouze jiným způsobem než
analogovým. Jednotlivé televizní stanice uvádím pod názvy, kterými se sami
prezentují (nikoli pod názvy majitelů licencí, jak jsou uvedeny v evidenci Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání).
Volným časem je podle sociologických kritérií míněn čas, v němž si jedinec
na základě svých zájmů, nálad a pocitů volí svobodně činnost, kterou daný časový
úsek vyplní. Volný čas představuje objem mimopracovního (resp. mimoškolního)
času, který zbude po zabezpečení individuálních a rodinných, existenčních a
biologických potřeb (Sak: 2000). Volnočasové aktivity spoluutvářející životní styl
a konstituující hodnotový systém mohou také pomoci při hledání profesního
uplatnění. Vzhledem k malému zakotvení mládeže v systému sociálních rolí, je
mládeži umožněno jako později nikdy v žádném následujícím životním období
realizovat širokou škálu volnočasových aktivit, které přispívají k formování výše
uvedeného. Základní zájmová orientace se v tomto období utváří, upevňuje
a nabývá významu pro celoživotní orientaci člověka. Od tohoto životního období
se zájmy spíše redukují a prohlubují. Proto je také zajímavé sledovat jako jednu
z volnočasových aktivit mládeže aktivity mediální, které hrají v náplni volného času
důležitou roli.
Pět nejčastějších volnočasových aktivit ve sledované kategorii mládeže
(mezi 1 5 - 3 0 lety) jsou podle Sakova výzkumu až na jednu aktivity, které lze
označit jako mediální: sledování televize je na prvním místě a za ním následuje
poslech rozhlasu, poslech CD a magnetofonu a na pátém místě je četba novin
a časopisů (čtvrté místo zaujímá povídání si s přáteli). Na devátém místě je práce
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s počítačem, na desátém místě četba knih, sledování videa je na místě
šestnáctém a návštěva kina na devatenáctém místě (Sak: 2004). Značné rozdíly
jsou v průměrném objemu času, který mládež věnuje jmenovaným aktivitám, což
dobře ilustruje Tab. 1. Srovnání průměrného objemu času věnovaného mediálním
aktivitám mládeže, která je vypočítána a sestavena na základě empirických dat
časového snímku ze Sakova výzkumu (Sak: 2004). Rostoucí tendence mediálních
aktivit jako způsobu trávení volného času je od konce osmdesátých let,
v budoucnosti budou mezi mediálními aktivitami zřejmě nejvíce růst aktivity
spojené s počítači a výrazným konkurentem televize se pravděpodobně stane
internet.

Tab. 1. Srovnání průměrného objemu času věnovaného mediálním aktivitám
mládeže

Mediální aktivita

Průměrný čas
věnovaný mediální
aktivitě

Pořadí mezi sledovanými
volnočasovými aktivitami

(v hod)*

sledování televize
poslech rozhlasu
poslech CD (magnetofonu)
četba časopisů
četba novin
počítačové aktivity
hry
internet
sledování videa
návštěva kina
četba knih

9,02
0,23
0,75
0,50
0,40
1,11
0,73
1,01
0,62
0,54
1,58

1.
2.
3.
5.
5.
19.
19.
24.
16.
19.
10.

(práce s PC)
(práce s PC)
(PC hry a automaty)

Zdroj dat: SAK, P., SAKOVÁ, K. Mládež na knžovatce. Praha: Svoboda servis, 2004, s. 63 - 67.
'hodnoty jsou vypočítání z empirický dat časového snímku ze Sakova výzkumu a zaokrouhleny na dvě
desetinná místa

Klíčovými pojmy analýzy jsou pochopitelně dítě a mládež, resp. dětský
televizní divák a mladý televizní divák (mládež jako televizní publikum).
Dětským divákem je rozuměn divák ve věku od 4 do 14 let (tj. od
předškolního věku, mladšího a staršího školního věku k pubertě). V těchto
životních etapách dochází k utváření člověka jako sociální bytosti, formují se
vrstevnické vztahy i vztahy mezi pohlavími, utváří se zájmy a postoje a vzniká také
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problém sociální identity (Havlík: 1994). Na všechny tyto významné procesy
v sociálním růstu dítěte má rozhodující vliv samozřejmě rodina, s rostoucím věkem
také vrstevnické skupiny a škola. Nezanedbatelný vliv na průběh socializace, na
utvářené postoje a hodnoty, vzorce chování atd., má také televize, což platí i pro
věkovou skupinu mládeže.

Mládež je chápána shodně se Sakem jako věková skupina od 15 do 30 let
(Sak: 2000, 2004), což je životní období charakteristické osvojováním rolí
dospělého a poměrně malou vázaností v systému sociálních rolí, ale současně
počínající ekonomickou a sociální samostatností, v němž se také formují životní
plány (Havlík: 2004). Znovu je nutné zmínit možný vliv televize na tyto procesy.

Klíčovým pojmem je pochopitelně televize jako masové médium, jehož
charakteristice byl již věnován dostatečný prostor.
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Analýza televizních pořadů pro děti

Následující rozbor se zabývá objemem a strukturou televizních pořadů,
které vysílají celoplošné televizní stanice na území České republiky a jejichž
cílovou skupinou jsou děti, ve sledovaném týdnu. Cílem je zmapovat podíl těchto
pořadů na celkovém objemu televizního vysílání i na vysílání jednotlivých stanic
a vystihnout jejich tematickou strukturu. Dětským divákem je rozuměna věková
kategorie 4 až 14 let (tj. předškolní až starší školní věk).
Pořady pro děti zařazují do svého vysílání všechny celoplošné televizní
stanice, které vysílají na našem území. Největší tradici má pochopitelně vysílání
pro děti a mládež v české televizi. Ve sledovaném týdnu odvysílaly televizní
stanice celkem 87 pořadů pro děti, což představuje 42 hodin a 40 minut vysílacího
času.

Největší podíl pořadů vysílaných pro děti jednotlivými televizními stanicemi
má Česká televize (18,12 % z celkové doby vysílání, Graf 1.). Podíl pořadů pro
děti na komerčních televizních stanicích je výrazně nižší a na obou stanicích
téměř stejně velký (v případě televizní stanice Nova činí tento podíl 3,42 %,
v případě televizní stanice Prima je to 3,77 %), přičemž nejvíce pořadů pro děti
odvysílají tyto televizní stanice o víkendu (tj. televizní stanice Nova vysílá o
víkendu 85,51 % a Prima 60,53 % z celkového počtu pořadů vysílaných pro děti).
Česká televize vysílá o víkendu

Graf 1. Celkový podíl pořadů pro děti na vysílání
České televize ve sledovaném týdnu

18,12%

□ Pořady pro děti
■ Ostatní pořady

81 ,88%
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Graf 2. Celkový podíl pořadů pro děti
vysílaných na televizní stanici Nova ve
sledovaném týdnu
3,42%

rh

□ Pořady pro dětí
■ Ostatní pořady

96,58%

Graf 3. Celkový podíl pořadů pro děti
vysílaných televizní stanicí Prima ve
sledovaném týdnu
3,77%

CD
rh

□ Pořady pro děti
■ Ostatní pořady

96,23%

Podíl pořadů pro děti na komerčních televizních stanicích je oproti České televizi malý
a současně je na komerčních televizních stanicích mizivý podíl původních pořadů pro děti,
většinu odvysílaných pořadů tvoří zahraniční animované seriály.

zhruba třetinu pořadů pro děti (tj. 29,47 % z jejich celkového počtu pořadů pro děti
vysílaných českou televizí). Vysílání pro děti zahajuje současně Česká televize
a televizní stanice Nova pořady pro nejmenší. Na Primě začíná blok vysílání pro
děti o dvacet minut později (Příloha 1.). V souladu s logikou vysílacího schématu
jsou na komerčních stanicích postupně nasazovány pořady pro stále starší
věkovou skupinu. Posledním zařazeným pořadem jsou na obou stanicích původní
hitparády určené pro diváky od staršího školního věku. V dopoledním vysílání pro
děti na České televizí nalezneme na rozdíl od komerčním televizních stanic také
jeden dokumentární cyklus a blok pořadů pro děti je uzavřen vědomostní soutěží
pro děti. Také Česká televize vysílá hudební pořady, které jsou ale zařazeny do
vysílacího schématu během týdne. Pořady odvysílané na České televizi o víkendu
tedy oslovují nejen motivem bavit, ale informují o světě a vzdělávají. Obdobné
pořady určené přímo dětem komerční televizní stanice nevysílají vůbec a i podíl
takových pořadů pro dospělé je v jejich vysílacím schématu malý (viz dále).
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Během pracovního týdne odvysílá Česká televize zbylé dvě třetiny pořadů
pro děti, obě komerční televize vysílají během pracovního týdne pořady pro děti
pouze ráno (krátké animované seriály, viz Příloha 1.). Srovnání objemu
odvysílaných pořadů dobře ilustrují Graf 4. Podíl jednotlivých stanic na vysílání
pořadů pro děti a Graf 5. Průběh počtu odvysílaných pořadů pro děti během
sledovaného týdne (v minutách). Přesné podíly vysílaných pořadů pro děti
jednotlivými televizními stanicemi a jejich srovnání dobře ilustrují grafy v Příloze 2.
zpracovávající výsledky analýzy pořadů pro děti z hlediska jejich objemu.

Tematická struktura vyplývá ze zpracovaného přehledu pořadů pro děti
vysílaných ve sledovaném týdnu (Příloha 1.), z něhož je též zřejmé, že komerční
televizní stanice zařazují výhradně pořady, které primárně diváka baví. Tento typ
očekávání od sledování televize se stává nejsilnějším očekáváním ovlivňujícím
divácké chování v další věkové kategorii. Na veřejnoprávní televizi, jež má vysílaní
pro děti obsáhlejší, je podíl pořadů, které primárně diváka baví a které poskytují
divákovi možnost poznávat názory druhých, informovat o světě a o České
republice či vzdělávat, vyváženější. Do struktury pořadů pro děti je v České televizi
rovnoměrně zařazováno také televizní vysílání pro školy, populárně naučené
pořady, dokumentární cykly či vědomostní soutěž.
Z hlediska tematické struktury je rovněž zajímavý podíl českých a
zahraničních pořadů pro děti. Nezařadí-li komerční televizní stanice do svého
vysílání nějaký původní český film pro děti či pohádku a nepočítáme-li dvě
původní hitparády, nevysílají komerční televizní stanice žádné české pořady pro
děti. Zařazované pořady pro děti na komerčních televizních stanicích jsou tedy
v drtivé většině z převzaté zahraniční produkce a jedná se o animovanou tvorbu.
V České televizi tvoří podíl původních pořadů a pořadů převzatých 69,23 %
z celkového počtu 65 pořadů odvysílaných pro děti v České televizi.

Závěr analýzy

Od roku 1998, kdy děti sledovaly televizi průměrně 150 minut denně, klesla
tato sledovanost v roce 1999 na 132 minut a v roce 2000 dokonce na 124 minut
denně. Od tohoto roku se čas, který děti tráví u televizní obrazovky, opět zvyšoval.,
V minulém roce děti strávily u televizní obrazovky v průměru 139 minut denně,
z toho sledování pořadů České televize činí pouze 41 minut (Příloha 5.).
Sledováním komerčních televizních stanic tedy děti stráví většinu času, jež věnují
sledování televize (68,94 %), současně však tyto televizní stanice zařazují do
svého programu pořady pro děti výrazně méně než Česká televize (Tab. 2.)
a jejich pořady se orientují především na poskytování zábavy. Nápadný rozdíl
v objemu vysílaných pořadů pro děti dobře ilustruje pracovní týden, v němž Česká
televize odvysílá průměrně 4,3 hodiny pořadů pro děti, zatímco televizní stanice
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Prima půl hodiny a televizní stanice Nova jen deset minut. Denní víkendový
průměr činí 4,5 hodiny odvysílaných pořadů pro děti, na televizní stanici Nova
je to necelých 2,5 hodiny a na televizní stanici Prima jsou to necelé dvě hodiny.

Tab. 2. Srovnání vysílacího času pořadů pro děti s časem věnovaným sledování
televize dětským divákem (průměrný čas)
Česká televize

Komerční televizní
stanice

263

104

41

98

Průměrná doba pořadů
vysílaných pro děti za den (v min)*
Průměrná doba sledování
televize dětským divákem za den
(v min)
*údaje js o u zaokrouhleny na celé m inuty nahoru

Proto bychom jako rodiče (a učitelé) měli věnovat pozornost především
tomu, co děti v televizi sledují. Plně jsou namístě diskuse o míře vlivu a způsobu
vlivu sledování televize na psychický a sociální vývoj dětí, neboť děti většinou
sledují pořady, které jsou určeny pro starší věkové generace. Neopomenutelnými
otázkami zůstává zejména problematika násilí na televizní obrazovce. Stranou je
ponechána problematika reklamy, která je zařazována k pořadům pro děti na
všech sledovaných televizních stanicí a jež obsahuje reklamu na výrobky, jejichž
„spotřebiteli“ jsou děti. Reklama ve vztahu k dětskému divákovi je totiž
problematikou, která by svým rozsahem a specifickým dopadem vyžadovala
samostatnou práci.
Z hlediska následující analýzy pořadů pro mládež je podstatným faktem,
že dětský televizní divák, jeho zvyky a preference jsou formovány již od tohoto
věkového období a to nejen pořady určenými pro tuto věkovou kategorii. Dětský
divák je již televizní obrazovkou „vychován“ k určitému množství času věnovaného
sledování televize i ke způsobu výběru pořadů.
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Analýza televizních pořadů z hlediska mládeže jako televizního publika

Tato analýza se zabývá objemem a strukturou televizních pořadů, které
vysílají celoplošné televizní stanice na území České republiky a které mohou být
předmětem zájmu mládeže jako televizního publika. Je provedena konfrontace
preferencí mládeže jako televizního publika se strukturou předkládaných
mediálních produktů jednotlivých televizních stanic ve sledovaném týdnu, kterým
je rovněž 22. duben až 28. duben 2006. Je také analyzován podíl jednotlivých typů
pořadů na celkovém počtu sledovaných typů pořadů. Na rozdíl od analýzy
dětských pořadů není tento podíl sledován v minutách, ale je vztažen k počtu
odvysílaných sledovaných pořadů. V Příloze 3. je ukázka abstrahovaného
televizního schématu. Zároveň je srovnána stupnice očekávání mládeže od
televizního vysílání s preferencemi mládeže jako televizního publika a ostatními
aktivitami mládeže ve volném čase s podílem jednotlivých sledovaných typů
pořadů.
Stupnice preferencí mládeže jako televizního publika (Tab. 3.) je sestavena
na základě Sakova výzkumu mládeže, stejně tak stupnice očekávání mládeže od
televizního vysílání (Sak: 2004). Mládež je definována shodně se Sakem věkovou
kategorií 15 až 30 let (Sak: 2004).

Divácké preference mládeže jako televizního publika

Divácké preference se formují již od nejnižšího věku, a to vlivem rodinného
prostředí formujícího hodnotový žebříček a postoje jedince, životního stylu rodiny,
psychickým vývojem jedince a samozřejmě také působením školy a vrstevnických
skupin. Spoluutvářejí je však samozřejmě i sama média (srov. analýza televizních
pořadů pro děti).
Vztah dítěte jako člena televizního publika k televizi je následně jedním
z faktorů, který přispívá k vytváření diváckých preferencích mládeže jako
televizního publika.
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Nejoblíbenějším typem televizních pořadů byly ve věkové kategorii
1 5 - 3 0 let filmy (nejoblíbenějšími filmy zůstávají filmy české). Ve výzkumu z roku
1997 jsou hned druhým nejoblíbenějším televizním žánrem populárně vědecké
pořady, za nimiž následuje kategorie žánru populární hudba. Na pátém místě je
zpravodajství a až za ním na šestém místě jsou zábavné pořady a akční filmy,
zahraniční seriály se nachází až na patnáctém, resp. osmnáctém místě
(Sak: 2000, 2004).
V

roce 2002 se žebříček oblíbenosti televizních žánrů pozměnil, nicméně

mezi nejoblíbenějšími pěti televizními žánry nadále zůstávají filmy celkem, kterým
dominuje obliba českých filmů, jež měla svůj vrchol (mezi sledovanými lety
1995 -2002) v roce 2000. Preferovanými žánry nadále zůstává zpravodajství, které
se v roce 2002 posunulo na třetí místo před populárně vědecké pořady i před typ
pořadu populární hudba. Do pětice preferovaných televizních žánrů jsou ještě
zařazeny populárně vědecké pořady a evropské filmy (Sak: 2004).
Mírně také klesla obliba zábavných pořadů, jejichž obliba se v roce 2002
téměř rovnala oblibě amerických filmů (6. - 7. místo). Stejnou oblibu
zaznamenávají pořady se sportovní tematikou, české seriály a publicistika
(Tab. 4.).

Očekávání vztahovaná ke sledování televize koresponduje s preferovanými
typy televizních pořadů. Na stupnici očekávání nejvýše stojí motiv zábavy. Dalšími
dvěma převládajícími prioritami je získání informací o světě a o České republice,
jejichž postavení oproti roku 2000 v roce 2002 ještě posílilo. Naopak kleslo
očekávání poznávat názory druhých či získávat prostřednictvím sledování
televizních pořadů poznatky vědy a vzdělávat se. Nejvýrazněji pokleslo očekávání .
uměleckého zážitku. Oslabilo také očekávání poznávat prostřednictvím sledování
televize nové lidi i očekávání poznávat názory druhých. Motivace zabít čas, zvyk,
zvuková kulisa, ale i prožití chybějícího a výhra, jsou sice na konci stupnice, jsou
společensky méně akceptované, a proto jejich podíl může být ve skutečnosti vyšší
než uvedli respondenti ve výzkumu (Sak: 2004). Současně je nutné zdůraznit, že
o sledování televizního pořadu nerozhoduje jen jeden z uvedených motivačních
impulsů, aleje jejich průnikem.
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Tab. 3. Očekávání od sledování televizních pořadů za rok 2002
Pořadí

Typ očekávání
(motivace)

%

1. Zábava

91,1

2. Informace o světě

89,6

3. Informace o ČR

89,6

4. Odreagování

80,9

5. Odpočinek

76,9

6. Poznávat názory druhých

68,3

7. Vzdělávání

64,2

8. Napětí, dobrodružství

63,9

9. Poznatky vědy

60,9

10. Reportáže, přenosy

59,4

11. Umělecký zážitek

45,9

12. Prožití lásky, přátelství

44,9

13. Zabít čas

32,5

14. Zvyk

31,5

15. Zvuková kulisa

24,1

16 Prožívání chybějícího

10,7

17. Výhra

10,4

Zdroj dat: SAK, P„ SAKOVÁ, K. Mládež na křižovatce.
Praha: Svoboda servis, 2004, s. 99.

Tab. 4. Stupnice preferovaných typů pořadů za rok 2002

Pořadí

Typ pořadu

1. Film celkem
2. České filmy
3. Zpravodajství
4. Populárně vědecký pořady
5. Evropské filmy
6 .-8 .

Americké filmy, zábavné pořady, populární
hudba

9. Vzdělávací pořady
10. - 12. Sportovní pořady, české seriály, publicistika
13. Soutěže
14. Umělecké filmy
15. -17. Akční, erotické filmy, televizní inscenace
18. Zahraniční seriály
19. Magazíny
20. Výuka jazyků
21. Vážná hudba
22. Náboženství
Zdroj dat: SAK, P., SAKOVÁ, K. Mládež na knžovatce. Praha: Svoboda servis,
2004, s. 102.
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Typy televizních pořadů

Filmy, neioblíbeněiší typ televizního pořadu
Televizní stanice odvysílaly ve sledovaném týdnu (22. dubna - 28. dubna
2006) celkem 48 filmů. Nejčetnější skupinou jsou americké filmy, jejich podíl na
celkovém počtu tvoří 42,55 % ve sledovaném týdnu. Přitom americké filmy
zaujímají v preferencích šesté až sedmé místo za českými i evropskými filmy,
jejichž podíl na odvysílaných filmech tvoří 17,02 % resp. 29,17 %
(podrobněji Graf 6.).
Český film je druhým nejoblíbenějším typem pořadu. O víkendu odvysílaly
komerční televizní stanice 4 české filmy (české komedie a jeden krimifilm).
Rovněž Česká televize odvysílala jednu českou filmovou komedii a v neděli
v hlavním vysílacím čase druhý český film (drama). Během pracovního týdne
odvysílala televizní stanice Nova ještě jeden český film v hlavním vysílacím čase.
Česká televize vysílala na svém druhém programu český němý film. Zařazované
české filmy naplňují především očekávání mladého diváka po zábavě a současně
vyhovují jeho oblibě českých filmů, jejichž podíl na celkovém vysílání je však
vzhledem k oblibě této kategorie pořadů u diváků poměrně malý.

Graf 6. Podíl filmů podle země původu na celkovém počtu
odvysílaných filmů*
(v procentech)

□ České
12,50%

41,67%

16,67%

■ Evropské
□ Americké
□ Ostatní

29,17%

'počet filmů je uveden bez repríz daného filmu béhem sledovaného týdne
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Do žebříčku oblíbených televizních pořadů ještě zařadil Sak kategorii
umělecký film, akční film a film erotický. Obliba dvou posledně jmenovaných typů
filmů z počátku devadesátých let minulého století klesla, neboť se diváci zřejmě
nasytili dříve nedostupného zboží, a jejich podíl na vysílání je zanedbatelný.
Doménou tohoto typu filmů jsou především videopůjčovny. Do vysílání byl zařazen
jeden francouzský erotický film a jeden americký akční film, oba byly uvedeny
v pozdních nočních hodinách. Podíl uměleckých filmů na celkovém počtu
odvysílaných filmů lze jen těžko stanovit, neboť ze Sakova výzkumu nevyplývá,
jaký je podle respondentů obsah pojmu umělecký film (Sak: 2000). Uvažujeme-li
o uměleckých filmech jako o protikladu masové produkce (viz výše) tradičně
uváděných na programu Čt 2, je jejich podíl na vysílání také poměrně malý
(totožný s podílem českých filmů na odvysílaných filmech). Četnost těchto typů
filmů koresponduje s jejich pozicí v žebříčku oblíbenosti televizních pořadů
(Tab. 4.). Současně však tento fakt neznamená, že by umělecké filmy nebyly
mládeží oblíbené, nevztahují pouze očekávání prožít umělecký zážitek
sledováním filmu k televizní obrazovce.
Poměrně malý podíl filmů ve vztahu k míře preferencí však lze objasnit.
Počet filmů nasazených do vysílacího schématu je sice o 23,66 %
(tj. 48 odvysílaných filmů oproti 163 dílů seriálů) nižší než u nejčetnějšího typu
pořadů, seriálu, ale na druhé straně filmy mají největší časový rozsah (Graf 6.,
Tab. 4.), proto je také většina filmů nasazována do vysílání ve víkendových dnech
(52 % z odvysílaného počtu filmů). Neopomenutelným faktem také je, že film není
původně televizním formátem. Film vznikl jako samostatné médium (viz výše)
a v současné době je filmová mediální produkce šířena kromě tradiční návštěvy
kina i prostřednictvím řady nových technologií a televize se tedy stává z hlediska
filmu téměř okrajovým prostředkem šíření. Sledování filmu jinak než v kině je však
z hlediska povahy sledování shodné v případě sledování na televizní či počítačové
obrazovce, liší se však způsobem výběru. Odlišné je také filmové a televizní
publikum (viz výše). Přičemž ale rozdíl mezi časem, který mládež věnuje
sledování televize, a časem, který věnují návštěvě kina je velmi výrazný a je
srovnatelný s časem věnovaným sledování videa. Podle Sakova výzkumu
struktury volného času mládeže, resp. podle jeho týdenního v časového snímku,
tráví mládež u televize v průměru 9,03 hodin týdně (Sak: 2004) zatímco kinu
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věnují v průměru pouze půl hodiny týdně a sledování videa také (kino 32 minut
v průměru týdně, video 37 minut týdně). Sledování filmů se může skrývat také
v položce počítačové aktivity (počítačové hry jsou samostatnou položkou), kterým
se mládež podle časového snímku věnovala v průměru 1,1 hodiny týdně.
Ke sledování filmu se mohou vztahovat téměř všechna očekávání uvedená
v Tab. 3. (počínaje očekáváním být baven, odreagovat se, přes poznávání názorů
druhých lidí, prožití napětí či lásky až k motivu zabít čas). Největší procento filmů
však tvoří komedie (22,92 % podílu na celkovém počtu odvysílaných filmů ve
sledovaném týdnu) a vychází tak vstříc nejčetnějšímu očekávání vztahovanému
ke sledování televize, a to je zábava. Současně je přes polovinu filmů nasazeno
do vysílání o víkendu (54,17 %), což koresponduje s očekávání z první pětice na
stupnici (být baven, odreagovat se a odpočinout si) a zároveň mohou diváci strávit
u televizní obrazovky delší dobu než v pracovním týdnu. Naopak v pracovním
týdnu je vysílána převážná většina seriálových dílů, které mají menší časový
rozsah a také pevné místo ve vysílacím schématu.

Zpravodajské a publicistické pořady
Zpravodajství má ve vysílacím schématu všech televizních stanic pevné
místo a rozsah. Nejmenší podíl zpravodajství na vysílání má televizní stanice
Prima, naopak největší podíl vysílaných zpravodajských relací má Česká televize.
Všechny televizní stanice vysílají každý den mezi 19.00 - 20.00 hodinou
pravidelné zpravodajské pořady. Během pracovního týdne zařazují obě komerční
televizní stanice krátké zpravodajské pořady také odpoledne. Navíc krátké
zpravodajské vstupy mají televizní stanice Nova a Česká televize v ranním
vysílání mezi 6.00 a 8.30 (Česká televize vysílá také regionální variantu pro
Moravu a Slezsko, kterou následně celoplošně reprizuje na Čt 2). Česká televize
po té vysílá každé dvě hodiny zpravodajský pořad a po dvaadvacáté hodině ještě
zpravodajský pořad s komentáři. O víkendu vysílají komerční televizní stanice jen
hlavní večerní zpravodajský pořad, Česká televize vysílá zpravodajské pořady
ještě v poledne a odpoledne, oproti pracovnímu týdnu vysílá poslední
zpravodajský pořad bez komentářů, nevysílají se také ranní zpravodajské bloky.
Česká televize také v druhém p o lo letí roku 2005 zahájila digitální vysílání
nového zpravodajského programu ČT 24, který plně vyhovuje očekávání diváka
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získat informace o světě a o České republice (druhá a třetí nejsilnější očekávání
od sledování televize). Digitální vysílání však ještě není stejně dostupným jako
analogové vysílání celoplošných televizních stanic.
Zpravodajské pořady samozřejmě nejsou jediným pořadem, který vyhovuje
očekávání získat informace o světě a České republice (event. poznat názory
druhých), stejná očekávání lze vztahovat také k publicistickým pořadům, které se
však nachází až na 9 - 11. místě stupnice preferovaných pořadů, event.
k magazínům, ale i k vzdělávacím či náboženským pořadům. Zpravodajské pořady
jsou druhým nejčetnějším typem pořadů ale s malý časovým rozsahem.
K publicistickým pořadům jsou zařazeny pořady, které se zabývají buď
investigativní žurnalistikou nebo politickou publicistikou (kromě politických
komentářů zařazovaných v České televizi za poslední večerní zpravodajství).
Jejich podíl na celkovém vysílání činí 2,47 % (Graf 11., Tab. 5.) a jejich
9. - 11. pozice na stupnici preferencí je v souladu s tímto podílem. Zhruba stejné
preference jsou přikládány také sportovním pořadům, jejichž podíl na vysílání je
zhruba o jedno a půl procenta vyšší, stejně tak je vyšší i podíl českých seriálů
(3,29 %).

Televizní magazín
Sledovaný typ pořadů magazín může být široký nejen tematicky. Nejasná je
především hranice mezi magazíny věnovanými dětskému divákovi (tj. divákovi do
14 let) a mládeži. Řadu magazínů by totiž bylo možné označit „magazíny pro
teenegery“. Mají tedy přesah i do starších věkových skupin, a nejsou proto
zařazeny do pořadů pro děti. Významnou skupinu magazínů tvoří zájmové
magazíny. Sportovní magazíny jsou zařazeny do skupiny pořady se sportovní
tematikou, k této kategorii také nejsou přičteny náboženské magazíny a magazín
věnovaný vážné hudbě (všechny posledně jmenované typy magazínů vysílá
Česká televize). Takto vymezené magazíny jsou poměrně četným typem pořadu
(8,64 % ze sledovaného počtu televizních pořadů), avšak řada z nich vzhledem
k jejich pozici na stupnici preferencí pořadů není zjevně mládeží příliš sledována.
Magazíny mohou naplňovat řadu očekávání z první i druhé desítky stupnice
diváckého očekávání.
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Populárně vědecké pořady
Rozbor takto formulovaného žánru je komplikovaný, neboť Sak jej blíže
vymezuje jen „populárně vědecké pořady přírodovědecké, cestopisné a jiné“, ale
nedotazuje se na dokument jako samostatný žánr (Sak: 2000, str. 178). Pro účely
této analýzy jsou rozlišeny následující podkategorie populárně vědeckých pořadů,
k nimž se mohou vztahovat základní očekávání vztahovaná k populárně
vědeckým pořadům obecně. Primárně tyto pořady naplňují očekávání získat
informace o světě a České republice (druhé a třetí pozice v žebříčku očekávání),
umožňují také seznámení s poznatky vědy (devátá pozice) a poskytují rovněž
možnost vzdělávání (sedmá pozice; Tab. 3.). Prostřednictvím těchto pořadů je též
možné poznávat názory druhých (šestá pozice) i prožívat chybějící (šestnáctá
pozice, srov. cestopisné pořady). Posledně jmenovaná očekávání ke sledování
televizních pořadů je však spojena především se sledováním filmů a zejména
seriálů.

Graf 7. Podíl jednotlivých typů kategorie populárně vědecký
pořad

□ populárně vědecký pořad*
■ přírodovědecký dokument
□ cestopisný pořad
□ ostatní dokumenty

'Jednotlivě skupiny populárně vědeckých pořadů: vlastní populárně vědecké pořady věnující
se vědě a výsledkům vědeckého zkoumání; přírodovědecké dokumenty; cestopisné pořady;
ostatní dokumenty obsahující dokumenty s historickou a kulturní tématikou, sociologické
dokumenty apod.

52

Televizní seriál
Seriál je charakteristickým televizním žánrem. Překvapivé je zvláště
postavení zahraničních seriálů, které ve výsledcích výzkumu za rok 1997 i za rok
2002 zaujímají na žebříčku oblíbených televizních pořadů místo až v druhé
desítce (z 22 sledovaných typů televizních pořadů). České seriály stojí na hranici
první a druhé desítky (Tab. 4.). Přitom seriály zaplňují významnou část vysílacího
času, větší podíl seriálů na vysílání mají komerční televizní stanice (Graf 8.).
Nejpočetnější skupinou jsou kriminální seriály (Graf 9.), které mohou
naplňovat očekávání odpočinout si, jež je pátým nejčastějším očekáváním a
očekávání prožít napětí a dobrodružství (osmé nejčastější očekávání). Míra obliby
seriálů může také korespondovat s poměrně méně četným očekáváním - zabít
čas (či jinými očekáváními z konce stupnice - zvyk, zvuková kulisa). Obsáhlou
skupinou jsou komediální seriály, které naplňují očekávání dominující žebříčku
očekávání, a tím je zábava, ale i odreagování. Skupina ostatní seriály zahrnuje
v převážné většině seriály, které by bylo možné označit jako „seriály ze života“.
Do této skupiny by bylo možné zařadit všechny vysílané české seriály, ale jsou
vyčleněny do zvláštní skupiny (kvůli srovnatelnosti této analýzy s výsledky
výzkumu Saka (Sak: 2004, 2000)). Očekávání, která se mohou vztahovat ke
sledování tohoto typu seriálů ještě nebyly jmenovány. Sledování seriálu může
suplovat chybějící reálné sociální vztahy. Toto očekávání však na žebříčku
očekávání zaujímá až dvanácté místo a prožívání chybějícího dokonce až
šestnácté místo. Stejná očekávání se mohou vztahovat i k telenovelám,
principálně by mohly náležet také do skupiny „ze života“, avšak telenovely
především symbolizují pokleslou mediální produkci (srov. pokleslá literatura),
proto tvoří zvláštní skupinu.

53

Graf 8. Podíl jednotlivých typů seriálů na jednotlivých
televizních stanicích
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Graf 9. Podíl jednotlivých skupin seriálů
ve sledovaném týdnu
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Převážnou většinu odvysílaných seriálů tvoří seriály kriminální, k nimž lze
vztahovat očekávání prožít napětí a dobrodružství, ke kterému inklinují spíše muži,
zatímco ženy vyhledávají dle motivu prožití lásky či přátelství (Sak: 2004) spíše
seriály „ze života“. Zahrneme-lí k seriálům „ze života“ skupiny ostatní, telenovely
a české seriály (viz výše), dojdeme k závěru, že podíl seriálů „pro ženy“ a „pro
muže“ je téměř vyrovnaný (tj. 44,17 % „pro ženy“ oproti 41,10 % „pro muže“;
event. lze k ještě připočítat ke kriminálním seriálům 0,67 % sci-fi seriálů).
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Reality show
Novinkou v českém mediálním prostředí je žánr reality show, který tudíž
nemohl být zařazen do výzkumu mediálního chování mládeže v roce 2002 ani
dříve. Obě komerční televizní stanice v minulém roce zařadily do svého vysílání
reality show. Televizní stanice Prima nyní vysílá pokračování své reality show.
Principem reality show jsou však inspirovány i další pořady, všechny tyto pořady
akcentují iluzí autentičnosti, iluzi reálnosti děje a účasti na dění, které sice patří
k základním tendencím televizních produktů, zde jsou však zvýrazněny a
povzneseny na princip pořadu. Nebezpečí skýtající sledování reality show
představuje obecně společenské nebezpečí, neboť se veřejně mezi „obyčejnými
lidmi“ v iluzi přímého přenosu odehrávají věci, které jsou ve společnosti
považovány za tabu. Očekávání, které lze vztahovat k tomuto typu pořadu nebylo
sledováno, je jím zvědavost. A to zvědavost jednak v souvislosti s tím, že se jedná
o novinku a jednak vzhledem k prezentování společenských tabu. Současně je
také obtížně se sledování tohoto typu televizních pořadu vyhnout, protože (jak
bylo výše řečeno) prostupují celým vysíláním.
Do výpočtu podílu tohoto pořadu na vysílání byly započítány pouze díly
delší než půl hodiny, vstupy jinak prostupují celým vysíláním. Podíl tohoto typu
pořadů na vysílání tak činí 2,47 %.

Původní zábavné pořady
Vůbec nejsilnějším očekáváním od sledování televize je očekávání být
baven. Podíl zábavných pořadů zejména vysílaných komerčními televizními
stanicemi se může zdát neadekvátně malý (2,67 %), do skupiny zábavné pořady
jsou však zařazeny pouze původní zábavné pořady, neboť očekávání být baven
lze vztáhnout k velké řadě vysílaných televizních pořadů (srov. na příklad
komediální seriály a filmové komedie). Tato dedukce je podložena také pozicí
zábavných pořadů na žebříčku preferencí jednotlivých typů pořadů.
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Pořady se sportovní tematikou
Nejvíce pořadů se sportovní tematikou odvysílá Česká televize na Čt 2, ale
přenosy ze sportovních utkání a soutěží zařazují do svého vysílání i komerční
televizní stanice (kromě fotbalových utkání také přenosy formule 1). Česká
televize dává prostor i méně obvyklým sportům a vysílá také sportovní magazíny.
Všechny stanice samozřejmě vysílají také sportovní zpravodajství, které je
součástí zpravodajských pořadů (viz výše). Sportovní pořady mohou vyhovět
očekávání pobavit, odreagování, odpočinek, ale i reportáže. Sportovní pořady jsou
doménou přenosů (přímý přenos) (reportáž, přenos mají desátou pozici na
stupnici očekávání), proto také zároveň přináší i napětí. Vzhledem k životnímu
stylu mládeže, v němž je podíl sportovních volnočasových aktivit daleko za dalšími
volnočasovými aktivitami: sledováním televize, poslechem CD, povídání s přáteli,
nicnedělání i počítači (Sak: 2004), poskytují vlastně pořady se sportovní tematikou
také možnost prožít chybějící (podle Sakova výzkumu vůbec nesportuje 30,51 %
mládeže (Sak: 2004).

Graf 10. Podíl jednotlivých televizních stanic na
celkovém počtu vysílaných pořadů se sportovní
tematikou ve sledovaném týdnu
4,35%
□ Čt 1
■ Čt 2
□ Nova
□ Prima

65,22%
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Vzdělávací pořady
Vzdělávací pořady vysílá pouze Česká televize. Hranici mezi populárně
vědeckými pořady a pořady vzdělávacími je velice těžké stanovit. Nejjasnější je to
v případě vzdělávacích pořadů, jejichž obsahem je jazyková výuka. Tyto tři
skupiny Sak ve svém výzkumu uvádí samostatně. Pro tuto analýzu jsou populárně
vědecké a populárně vzdělávací pořady zahrnuty v jedné skupině. Pořady, jejichž
obsahem je výuka jazyků, nyní nevysílá žádná ze sledovaných televizních stanic.
Jediný pořad zaměřený na výuku jazyků vysílá Česká televize, jedná se však o
pořad určený dětem. Do kategorie vzdělávací pořady by bylo možné ještě zařadit
pořad populárně informující o právním systému, který vysílá jednou za týden
Česká televize. Očekávání vzdělávat se ale zaujímá poměrně vysoké sedmé
místo na stupnici očekávání (toto očekávání lze samozřejmě vztahovat také
k populárně vědeckým pořadům). Současně se mimoškolnímu vzdělávání věnuje
jedenkrát týdně 14,55 % mládeže (Sak: 2004).

Televizní soutěž
Relativně malý je také podíl televizních soutěží na vysílání (4,53 %) a
i motiv výhry je vůbec nejslabšim motivem vedoucím ke sledování televizní
obrazovky, avšak televizní soutěž lze spojovat i s motivem pobavit se a
v některých případech také lze prostřednictvím televizní soutěže získat informace
z oblasti vědy i o světě a České republice. Skupinu pořadů televizní soutěž lze
z tohoto hlediska rozdělit na vědomostní soutěže a soutěže ostatní. Vědomostní
soutěž vysílá pravidelně v pracovním týdnu česká televize i televizní stanice Nova
a tvoří necelou polovinu vysílaných televizních soutěží. Princip divácké soutěže je
však často využit i v rámci jiných televizních pořadů (např. magazíny) a slouží pro
tvůrce jako jistá forma zpětné vazby. Mezi televizní soutěže nejsou započítány
přenosy losování loterií vysílané na České televizi a televizní stanici Prima.

Hudební pořady
Velice malý podíl na vysílání mají také pořady věnované vážné hudbě
(0,41 %), které vysílá pouze Česká televize na Čt 2. Ve sledovaném týdnu
odvysílala Čt 2 dva pořady věnované vážné hudbě. Ve věkové generaci
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1 5 - 3 0 let však bude tento typ pořadů málo preferovaný. Vážnou hudbu coby
volnočasovou aktivitu lze srovnat s rolí náboženských aktivit ve volném čase
(Sak: 2004), které jsou jedny z nejméně četných náplní volného času. Podle
časového snímku věnuje mládež návštěvě koncertu vážné hudby dokonce pouze
0,06 hodiny týdně, přičemž 63,34 % respondentů Sakova výzkumu uvedlo, že
koncerty vážné hudby nenavštěvuje vůbec (Sak: 2004). Zdrojem poslechu vážné
hudby samozřejmě nemusí být jen návštěva koncertů, ale i poslech CD či
rozhlasu.

Populárně hudební pořady
Populární hudba. Všechny stanice vysílají hitparády, o jejichž cílové
skupině platí totéž co v případě magazínů (viz výše) a jsou zařazeny do vysílání
pro děti, i když mají divácký přesah do věkové kategorie mládeže. Česká televize
však vysílá i jiné hudební pořady, které jsou věnovány nejen populární hudbě, ale
i jiným hudebním žánrům (vážná hudba viz výše). Tyto pořady jsou v převážné
většině součástí vysílacího schématu Čt 2 a jejich celkový podíl činí 2,26 % ze
sledovaného počtu pořadů.
Populární hudba však hraje v náplni volného času větší roli. CD a
magnetofon poslouchá denně 58,04 % mládeže (v průměru 45 minut týdně),
rozhlas poslouchá denně dokonce 67,34 % (v průměru 14 minut týdně). Koncerty
populární hudby navštěvují ve volném čase minimálně jednou týdně 1,69 %
mládeže a diskotéky či taneční zábavy 12,52 % mládeže (Sak: 2004).

Náboženské pořady
Výrazně malý podíl na vysílání mají náboženské pořady, které opět vysílá
pouze Česká televize, a to pouze tři pravidelné pořady (tj. 0,62 %). Menšinová
pozice pořadů s touto tematikou i postavení těchto pořadů na stupnici preferencí
pořadů má zřejmě přímou souvislost s vnímáním víry a náboženství v současné
české společnosti i mezi mládeží (mezi volnočasovými aktivitami mají individuální
duchovní aktivity a účast na náboženském životě jedno z nejnižších postavení
vůbec (Sak: 2004)).

58

*

Graf 11. Podíl jednotlivých kategorií pořadů na celkovém počtu
sledovaných pořadů
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Tab. 5. Podíl jednotlivých typů televizních pořadů na celkovém počtu sledovaných
pořadů
Typ televizního pořadu
Seriál
Zpravodajský pořad
Film
Magazín
Populárně vědecké pořad
Pořad se sportovní tematikou
Televizní soutěž
Původní zábavný pořad
Publicistický pořad
Reality show
Populárně hudební pořad
Náboženský pořad
Hudební pořad (vážná hudba)

Podíl na vysílání*
(v procentech)
33,54
19,14
9,88
8,64
8,44
4,94
4,53
2,67
2,47
2,47
2,26
0,62
0,41

'Podíl na celkovém počtu 488 sledovaných pořadů ve sledovaném týdnu
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Závěr analýzy

V

analýze televizních pořadů z hlediska mládeže jako televizního publika

bylo sledováno 488 televizních pořadů odvysílaných v týdnu od 22. dubna
do 28. dubna 2006, které byly rozřazeny do 13 typů televizních pořadů. Srovnání
podílu těchto kategorií televizních pořadů na sledovaném počtu odvysílaných
pořadů zobrazuje Graf 11. a Tab. 5. V Příloze 3. je zařazena ukázka způsobu
nasazování jednotlivých typů pořadů během dne, jedná se o abstrahované vysílací
schéma sledovaných celoplošných televizních stanic v jednom dni pracovního
týdne a v jednom dni víkendu, která ilustruje údaje z výše uvedeného grafu
a tabulky.
Typy televizních pořadů byly definovány tak, aby je bylo možné
konfrontovat se stupnicí preferovaných typů pořadů (Tab. 4.) a se stupnicí
očekávání od sledování televizních pořadů (Tab. 3.), které byly sestaveny na
základě výsledků Sakova sociologického výzkumu české mládeže (Sak: 2004).

Jednoznačně lze konstatovat, že nejčastějším očekáváním (zábava,
informace o světě a České republice, odreagování, odpočinek), která jsou
současně motivací ke sledování televize, vyhovují pořady nejčastěji zařazované
do vysílacího schématu. Sledování televize jsou však také očekávání, která
televize přes jejich poměrně vysoké postavení na stupnici očekávání adekvátně
nenaplňuje (např. očekávání vzdělávat se). Televize se sice podílí na utváření
těchto očekávání, ale ke sledování televize jsou vztahována také očekávání, která
dostatečně nenaplňuje.
Divácké preference korespondují s nabízenými mediálními produkty, znovu
je ale nutné připomenout, že se na jejich formování sama televize podílí. A toto

.

tvrzení neplatí stoprocentně. Zatímco v případě filmů jako jednoho typu pořadů
koresponduje jeho obliba s třetím nejčetnějším zařazováním filmů do vysílacího
schématu, v případě českých filmů uváděných v Sakově výzkumu (Sak: 2004)
jako samostatná kategorie, rozhodně televizní program neobstál. Nejnápadnější
rozdíl je mezi oblibou typu pořadu televizní seriál a jeho četností, má největší
téměř 34procentní podíl, ale rozhodně nepatří u mládeže mezi nejoblíbenější typy
televizních pořadů. Ještě výraznější je tento rozdíl v případě amerických seriálů,
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kterých odvysílají televizní stanice (a zejména komerční televizní stanice) nejvíce
a přitom se nachází až v poslední pětici stupnice preferencí typů televizních
pořadů. Pro lepší ilustraci je ještě v Příloze 6. zařazen graf oblíbenosti televizních
stanic.

Na základě výsledků analýzy je možné zformovat tři skupiny sledovaných
typů pořadů: z hlediska mládeže jako televizního publika většinové žánry, středové
žánry a okrajové žánry.
Většinové televizní žánry. Do této první skupiny jsou zařazeny následující
typy televizních pořadů: seriál, zpravodajský pořad a film, tzn. typy pořadů
s nejvyšší četností (9,88 % - 33,54 %), i když tato procentuálně vyjádřená četnost
není jediným hlediskem. Filmy a zpravodajské pořady jsou mezi třemi
nejpreferovanějšími typy televizních pořadů, které současně naplňují nejčastější
očekávání přikládaná mládeží televizním pořadům. Na prvním místě je to
očekávání být baven (zábava), kterému plně vychází vstříc četnost odvysílaných
filmových komedií (necelá čtvrtina odvysílaných filmů ve sledovaném týdnu), dále
je to očekávání z první pětice odreagovat se a odpočinout si. Stejně tak
zpravodajské pořady jako druhý nejčetnější typ televizního pořadu (s nejmenším
časovým rozsahem), který naplňuje druhé a třetí nejsilnější očekávání (získat
informace o světě a o České republice).
K těmto televizním pořadům je nutné přiřadit vůbec nejčetnější typ pořadů seriál, který můžeme chápat jako základní atribut masového média televize.
Sleduje-li mladý divák televizní program průměrně 1,29 hodiny denně je velice
nepravděpodobné, že by televizní seriály a zejména americké televizní seriály
(vzhledem k jejich postavení na stupnici diváckých preferencí) nesledoval vůbec.
Tím se dostáváme k podstatnému bodu objasňujícímu výše zmiňovanou „výchovů
diváka televizí“, existuje totiž rozdíl mezi „chtít sledovat“ a „reálně sledovat“. Tímto
lze také oponovat typickému argumentu komerčních televizních stanic, že zařazují
takové mediální produkty, které diváci vyžadují.
Vzhledem k času, který mládež i dětský divák věnují sledování televize, je
na místě konfrontovat výsledky této analýzy také s možnými negativními jevy
skrývajícími se ve vysílání sledovaných televizních stanic (Příloha 5.).
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Vzhledem k tomu, že největší podíl vysílaných seriálů tvoří kriminální seriály
(a největší objem seriálů současně vysílá televizní stanice Nova), je oprávněné
vztahovat k tomuto typu pořadů především samoúčelné zobrazování násilí a jeho
zlehčování coby negativního jevu (srov. Příloha 5.), může se zde objevit i
agresivita zaměřená proti některým náboženským, sociálním, etnickým či jiným
skupinám, ale lze k tomuto typu televizních pořadů vztáhnout téměř všechny
negativní vlivy, které Sak sleduje ve svém výzkumu (Sak: 2000). Samoúčelné
zobrazování násilí je možné také v některých případech vztáhnout ke
zpravodajským pořadů (zejména komerčních televizních stanic). Toto tvrzení
(zejména v případě zpravodajských pořadů) samozřejmě vyžaduje hlubší analýzu
obsahů sledovaných typů pořadů, což otevírá prostor pro velmi rozsáhlý a
systematický výzkum vysílaných mediálních obsahů, který není v možnostech této
práce. Obdobně problematický je obsah akčních filmů (které mají ovšem minimální
podíl na vysílání) a samozřejmě kriminálních a katastrofických filmů a hororů
(celkem 12 odvysílaných filmů, což představuje přesně čtvrtinu odvysílaných
filmů). Ostatní druhy filmů, zejména komedií (ve sledovaném týdnu bylo
odvysíláno 11 filmových komedií), mohou nést jiné negativní jevy, a to pokleslou
estetickou a intelektuální úroveň. Všechny tyto negativní jevy vyplývající ze
sledování televizních pořadů ohrožujících především psychický a sociální vývoj
dětí, které sledují běžně i pořady, které pro ně nejsou určeny (viz výše), ale mají
vliv pochopitelně i na mládež. Současně děti sledují televizi více než mládež
(průměrně 2,07 hodiny denně (Příloha 4.), mládež 1,29 hodiny denně v roce 2000
(Sak: 2004)). V minulém roce však čas, po který děti sledovaly televizi, stoupl na
průměrně 2,32 hodiny denně.

Středové televizní žánry. Do této druhé skupiny jsou zařazeny následující*
typy televizních pořadů: magazín, populárně vědecký pořad, pořad se sportovní
tematikou, televizní soutěž, jejichž četnost se pohybuje, vyjádřeno v procentech,
mezi 4 % - 9 %. Souhrnně lze říci, že pořady z této skupiny žánrů mají potenciálně
menší cílovou skupinu televizních diváků než typy pořadů zařazené do první
skupiny.
Současně se tyto typy pořadů dílem nachází v první pětici (populárně
vědecký pořad), v první desítce preferovaných televizních pořadů (pořad se
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sportovní tematikou, televizní soutěž), až na 19. místě se nachází magazín.
I v této skupině jsou nejčetnější pořady (magazíny) pořady nejméně
preferovanými. Hned druhými nejčetnějšími jsou však pořady z nejoblíbenějších populárně vědecké pořady. Pořady se sportovní tématikou zastávají desáté místo
na stupnici preferovaných pořadů, ale svou četností se již blíží pořadům z poslední
třetí skupiny televizních žánrů.
Soustava očekávání, které lze vztahovat k těmto typům pořadům, je
strukturovanější než je tomu u první skupiny žánrů. Populárně vědecké pořady,
jako nejpreferovanější pořady této skupiny, vychází vstříc očekávání zejména
získat poznatky vědy z druhé pětice očekávání, z níž lze k tomuto typu pořadů
vztahovat ještě další očekávání. Nejčetnějším pořadem této kategorie jsou
magazíny, které ale jsou mládeží nepříliš oblíbené. Vzhledem k tomu, je také
pravděpodobné, že k tomuto typu pořadu vztahují také očekávání z poslední
pětice na stupnici očekávání od sledování televizních pořadů.
Pořady se sportovní tematikou pravděpodobně spíše oslovují muže a lze
k nim vztahovat jak očekávání z první, tak z druhé pětice očekávání (prožít napětí,
odreagování apod.). Jednoznačně nejméně oblíbeným typem pořadů jsou
televizní soutěže, které však mají své pevné místo ve vysílacím schématu.
Současně výhra je vůbec nejslabším očekáváním, který mladí diváci vztahují ke
sledování televize. K vědomostním soutěžím, které činí téměř polovinu
odvysílaných televizních soutěží, však lze vztahovat i očekávání z druhé pětice
stupnice očekávání od sledování televizních pořadů.
Negativních jevů, která potenciálně obsahuje tato skupina televizních žánrů,
je méně než v případě první skupiny, a jsou to zejména pokleslá estetická
a intelektuální úroveň. Současně jsou však tyto pořady méně četné.
Počínaje touto skupinou žánrů televizní pořadů lze vypozorovat, že spolu
s klesající četností typů pořadů, také klesá možnost spojovat obsah těchto pořadů
s negativními jevy ve vysílání televizních stanic.
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Okrajové televizní žánry. Do poslední skupiny žánrů jsou zařazeny
následující typy televizních pořadů: původní zábavný pořad, publicistický pořad a
populárně hudební pořad, jejichž četnost je nižší než 3 %, a pořady náboženské
a hudební (vážná hudba), jejichž podíl je nižší než jedno procento na sledovaném
počtu odvysílaných televizních pořadů.
Publicistické pořady i když jsou na hranici první a druhé desítky preferencí
oblíbených pořadů, není jejich četnost ve vysílání velká. Publicistické pořady úzce
souvisí se zpravodajstvím a očekáváními z nejčastější první pětice očekávání a
téměř je nelze spojovat s žádnými možnými negativními vlivy.
Původní zábavné pořady nejsou mezi mládeží příliš oblíbené, i když splňují
nejčastější očekávání od sledování televize, kterým je zábava. Tento žánr lze
spojovat především s negativním jevem pokleslé intelektuální a estetické úrovně.
Populárně hudební pořady vysílá jen Česká televize a nebezpečí, že by tyto
pořady obsahovaly negativní jevy pokleslé intelektuální či estetické úrovně, je
mnohem nižší než u hitparád populární hudby (viz výše), které vysílají komerční
televizní stanice. Jednoznačně menšinovými žánry z hlediska četnosti i zájmu
mládeže jsou pořady náboženské a hudební pořady zabývající se vážnou hudbou.
Vysílá je opět pouze Česká televize a potenciálně neskrývají možnost obsahovat
některý z uváděných negativních jevů (kterých je podle expertů ve vysílání České
televize také nejméně).

Typ pořadu reality show je postaven mimo uvedené tři skupiny televizních
žánrů, neboť je jednak v českém mediálním prostředí novinkou, jednak se svou
povahou liší od všech ostatních sledovaných typů televizních pořadů. S tímto
typem televizního pořadu, který prostupuje celodenně vysíláním lze spojit všechny
negativní jevy plynoucí z vysílání televizních stanic (vyjma jedině samoúčelného '
zobrazování násílí). Tím ovšem výčet negativních jevů nekončí, je nutné ho doplnit
ještě o detabuizaci témat tradičně ve společnosti tabuizovaných (umocňuje efekt
reálnosti atd.).

Závěrem lze konstatovat, že televize skutečně v převážné většině typů
televizních pořadů vychází vstříc preferencím mládeže jako televizního publika,
současně se však podílí na konstituování těchto preferencí od nejnižšího věku
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televizních diváků, vždyť na stupnici preferencí nejvýše stojí filmy a zpravodajské
pořady, které současně patří mezi tři nejčetnější pořady. Existuje ale také rozdíl
mezi tím „co chci sledovat“ a co „reálně sleduji“, což dokládá příklad nejčetnějšího
typu televizního pořadu - seriálu (zejména seriálů zahraničních). Nejčetnější
pořady jsou rovněž pořady s rozsáhlou cílovou skupinou. Totéž lze konstatovat
také o očekáváních, která mládež jako televizní publikum vztahuje ke sledování
televizních pořadů a které jsou současně motivací pro trávení volného času
sledováním televize.
S rostoucí četností jednotlivých typů pořadů (a do značné míry i s rostoucí
oblibou skupin televizních žánrů) roste potencionální počet negativních jevů
obsažených v jednotlivých typech pořadů.

Varovným poznatkem, který tedy jednoznačně vyplývá z provedené analýzy
pořadů pro mládež, je přímá úměra mezi četností pořadů ve sledovaném týdnu,
resp. ve vysílacím schématu, a potenciálním obsahem negativních jevů v těchto
typech televizních pořadů.
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Závěr
Ve své diplomové práci jsem se zabývala rolí televize jako masového
média, které bylo jedním z fenoménů dvacátého století, jež hrálo a nadále hraje
významnou roli v životě jedince i celé společnosti.
V

úvodních kapitolách jsem definovala termín masová komunikace a dále

jsem popsala její pozici mezi ostatními typy sociální komunikace. Věnovala jsem
teoretickou pozornost jednotlivým prvkům procesu masové komunikace, kterými
jsou pochopitelně také masová média neboli prostředky masové komunikace a
z nich zejména netištěným masovým médiím (tj. filmu, rozhlasu a televizi).
Dále jsem se zabývala vztahem sledování televize jako jedné
z nejčetnějších mediálních aktivit ve volném čase dětí a mládeže a analyzovala
jsem televizní pořady z hlediska dětí a mládeže jako televizního publika.
Analyzovala jsem televizní pořady pro děti a mládež, které vysílají
celoplošné televizní stanice na území České republiky v jednom běžném týdnu.
Týdenní časový úsek jsem vybrala proto, že se jedná o dostatečně dlouhé časové
období, na kterém bylo možné zjistit strukturu a typy vysílaných pořadů a na tomto
základě jsem abstrahovala vysílací schéma. V úvodu k analýze pořadů pro děti
a mládež, jsem nejprve popsala metodický postup a vyjasnila některé
terminologické problémy a především jsem definovala klíčové pojmy analýzy:
dětský divák a mládež jako televizní publikum. Oprávněnost pozornosti, kterou
jsem věnovala sledování televize dětmi a mládeží, je doložena popisem postavení
mediálních aktivit ve volném čase.
Provedená analýza pořadů pro děti rozkryla podíl pořadů pro děti na
vysílání sledovaných televizních stanic. Ze získaných výsledků analýzy
jednoznačně vyplývá, že největší podíl pořadů pro děti zařazuje do svého vysílání.
Česká televize. Analýzou dětských pořadů jsem také vyvodila tematickou strukturu
pořadů pro děti i principy jejich zařazování do vysílacího schématu, což jsem
doložila vytvořeným přehledem televizních pořadů pro děti ve sledovaném týdnu,
který je zařazen v Příloze 1.
Znepokojujícím výsledkem, jež vyvozuji z analýzy, je zjištění, že děti sledují
ze sedmdesáti procent pořady, které pro ně nejsou určeny. Tento varovný fakt by
měli vzít na vědomí nejen rodiče, ale neteční by k němu neměli zůstat ani učitelé,
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vždyť či právě proto je mediální výchova jako průřezové téma součástí rámcových
vzdělávacích programů.
Postup, výsledky a závěr analýzy pořadů pro mládež jako televizního
publika jsem popsala v kapitole Závěr analýzy. Z televizních pořadů ve
sledovaném týdnu bylo možné na základě analýzy vytvořit tři skupiny typů
televizních pořadů: většinové televizní žánry, středové televizní žánry a okrajové
televizní žánry. Typy pořadů jsem do skupin zařadila podle hledisek sledovaných
v analýze, kterými byla jejich četnost ve vysílacích schématech sledovaných
televizních stanic konfrontovaná s diváckými preferencemi mládeže a
očekáváními, která mladí diváci vztahují ke sledování televize. Divácká očekávání
a preference jsem formulovala na základě výsledků dlouhodobého zkoumání
české mládeže sociologem Petrem Sakem (Sak: 2000, 2004). Do analýzy
a výsledné kategorizace televizních žánrů jsem zahrnula všechny základní typy
televizních pořadů, počínaje charakteristickým typem televizního pořadu seriálem a konče typy televizních pořadů s nejmenší cílovou skupinou, jakými jsou
na příklad pořady věnované vážné hudbě.
V

závěru analýzy jsem typy televizních pořadů v rámci jednotlivých skupin

žánrů konfrontovala s možnými negativními jevy, jež by mohly tyto typy pořadů
obsahovat.
I

v závěru této části analýzy jsem došla k zásadnímu zjištění, a to vedle

poznatku, že existuje rozdíl mezí tím „co chci sledovat“ a co „reálně sleduji“,
především k poznatku, že existuje přímá úměra mezi četností pořadů a
potenciálním obsahem negativních jevů v těchto typech televizních pořadů.
Naléhavost tohoto zjištění ještě zvýrazňuje závěr analýzy pořadů pro děti.
Připomeňme, že děti z velké části sledují pořady, které pro ně nejsou určeny
a které tedy potenciálně obsahují negativní jevy, jež mají na dětského diváka
výrazně větší vliv než na starší věkové skupiny televizních diváků. Vždyť děti i
mládež mají menší životní zkušenost, takže mají také menší možnost srovnávat
obsah mediálních produktů s reálným životem.
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Vzhledem k závažným závěrům mé analýzy proto znovu připomínám, že
bychom jako budoucí pedagogové měli vést děti k orientaci v mediálním světě,
v němž žijeme. Diplomovou práci Děti, mládež a televize (Analýza televizních
pořadů pro děti a mládež) jsem psala se zřetelem na možnost jejího využití
v pedagogické praxi a je možno ji použít jako podpůrný materiál pro mediální
výchovu.
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Příloha 1. Přehled pořadů pro děti vysílaných na celoplošných televizních stanicicích v pracovním týdnu

Přehled pořadů pro děti vysílaných na celoplošných televizních stanicích v pracovním týdnu
Den

Pořad
Čas

Televizní
stanice

datum

den

24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

6:50
6:50
6:50
8:30
8:30
8:35
9:00
14:00
14:10
15:30
16:05
16:35
19:00

Taz-mania II.
Raniček
obdoba Ranička*
Sezame, otevři se
TVŠ - Vodní ptáci
Malé velké hry a události.
AZ-kviz Junior
Angličtina pro nejmenší
Někdo jako Hodder
Simpsonovi
Kouzelná školka
Věda je zábava
Večerníček

animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný naučný pořad pro nejmenší
televizní vysílání pro školy
dokumentární cyklus pro žáky základních
vědomostní soutěž pro děti
naučný pořad
dánský film pro děti
animovaný seriál
pořad pro nejmenší
načný pořad pro žáky základních škol
animovaný seriál

prima
čt 1
nova
čt 1
čt 2
čt 2
čt 1
čt 2
čt 2
čt 1
čt 1
čt 1
čt 1

25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
25.4.

Út
Ut
Út
Ut
Út
Ut
Ut
Út
Ut
Ut

6:50
6:50
6:50
8:30
9:00
9:05
9:15
12:45
15:30
16:05

Taz-mania II.
Raniček
obdoba Ranička
Kouzelná školka
Zpívánky
Raniček
Kostičky
Hřiště 7
Simpsonovi
Kouzelná školka

animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál
pořad pro nejmenší
pořad, v němž se děti naučí lidovou písničku
animovaný seriál
pořad pro nejmenší
komponovaný pořad pro děti
animovaný seriál
pořad pro nejmenší

prima
čt 1
nova
čt 1
čt 1
čt 1
čt 1
čt 2
čt 1
čt 1

název

charakteristika

Původní
pořad

-

ano/čt
-

-

ano/čt
ano/čt
ano/čt
-

-

-

ano/čt
-

ano/čt
-

ano/čt
-

ano/čt
ano/čt
ano/čt
ano/čt
ano/čt
-

ano/čt
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Přehled pořadů pro děti vysílaných na celoplošných televizních stanicích v pracovním týdnu
Den

Pořad
Čas

Televizní
stanice

datum

den

25.4.
25.4.

Ut
Ut

16:35
19:00

Zbojníci
Večerníček

seriál pro děti
animovaný seriál

26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.
26.4.

St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

6:50
6:50
6:50
8:30
9:00
14:20
14:50
14:55
15:15
15:30
16:35
19:00

Taz-mania II.
Raniček
obdoba Ranička
Kouzelná školka
Zbojníci
Poprask
TVŠ - Vodní ptáci
Malé velké hry a události
Game Page
Simpsonovi
Bludiště
Večerníček

animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál
pořad pro nejmenší
seriál pro děti
hudební pořad pro teenagery
televizní vysílání pro školy
dokumentární cyklus pro žáky základních
magazín o počítačových hrách
animovaný seriál
soutěžní pořad pro děti
animovaný seriál

prima
čt 1
nova
čt 1
čt 1
čt 2
čt 2
čt 2
čt 2
čt 1
čt 1
čt 1

27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.

Čt

6:50
6:50
6:50
8:30
9:05
13:25
13:30
14:00

Taz-mania II.
Raniček
obdoba Ranička
Kouzelná školka
AZ-kviz Junior

animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál
pořad pro nejmenší
vědomostní soutěž pro děti
pohádky pro nejmenší
seriál pro děti
soutěžní pořad pro děti

prima
čt 1
nova
čt 1
čt 1
čt 2
čt 2
čt 2

Čt
Čt
Čt
čt
čt
čt
čt

název

Pohádky

z lipových špalíčků

Ztraceni v bouři
Bludiště

charakteristika

čt 1
čt 1

Původní
pořad

-

ano/čt
-

ano/čt
-

ano/čt
-

ano/čt
ano/čt
ano/čt
ano/čt
-

ano/čt
ano/čt
-

ano/čt
-

ano/čt
ano/čt
-

-

ano/čt
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Přehled pořadů pro děti vysílaných na celoplošných televizních stanicích v pracovním týdnu
Den

Pořad
Čas

datum

den

27.4.
27.4.

27.4.

Čt
Čt
Čt
Čt
Čt

15:15
15:30
15:40
16:35
19:00

Věda je zábava
Simpsonovi
Tykadlo
Medúza
Večerníček

načný pořad pro žáky základních škol
animovaný seriál
diskusní pořad pro děti
hudební pořad pro teenagery
animovaný seriál

28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.
28.4.

Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá

6:50
6:50
6:50
8:30
9:00
9:40
13:00
13:50
15:30
16:05
16:35
19:00

Taz-mania II.
Raniček
obdoba Ranička
Kouzelná školka

animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál
pořad pro nejmenší
naučný pořad
animovaný seriál
původní pohádka
hudební pořad pro teenagery
animovaný seriál
publicistický pořad pro děti
seriál pro děti
animovaný seriál

21 A.
21 A.

vysvětlivky:

název

Všude dobře, doma nejlépe

Pakárna
Bratr Paleček
Medúza
Simpsonovi
Pomáhejme si
Čarodějnice školou povinné
Večerníček

charakteristika

'obdoba Ranička, animovaný seriál, který je také součásti ranního komponovaném pořadu

ráno

ranní pořady (začátek pořadu do 9.00)

dopoledne

doopolednl pořady (začátek pořadu 9.00 -12.00)

odpoledne

odpolední pořady (začátek 12.00 - 18.00)

večer

večerní pořady (začátek po 18.00)

Televizní
stanice

čt 2
čt 1
čt 2
čt 1
čt 1
prima
čt 1
nova
čt 1
čt 1
čt 1
čt 2
čt 2
čt 1
čt 1
čt 1
čt 1

Původní
pořad

-

-

ano/čt
ano/čt
ano/čt
-

ano/čt
-

ano/čt
-

ano/čt
ano/čt
ano/čt
-

ano/čt
-

ano/čt

Příloha 1. Přehled pořadů pro děti vysílaných na celoplošných televizních stanicích o víkendu

Přehled pořadů pro děti vysílaných na celoplošných televizních stanicích o víkendu
Pořad

Den
Čas
datum

den

22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.
22.4.

So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So

název

6:20
6:20
6:40
6:50
6:50
7:05
7:10
7:15
7:25
7:45
7:55
8:15
9:45
10:45
11:05
12:30
12:50
19:00

Ferda
Sezame, otevři se
Tabaluga
Baby Looney Tunes
Dopisy od Felixe
Kromaňonec
Bugs Bunny a přátelé
Scooby-Doo
Princezna Fantaghiro
Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka II.

Všude dobře, doma nejlépe
Někdo jako Hodder
AZ-kviz Junior
Eso
t-music
Game Page
SuperPomeranč
Večerníček

charakteristika

animovaný seriál
animovaný naučný pořad pro nejmenší
animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál

animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál
dokumentární cyklus
dánský film pro děti
vědomostní soutěž
hudební pořad pro teenagery
hudební pořad pro teenagery
magazín o počítačových hrách
magazín
animovaný seriál

Televizní
stanice

nova
čt 1
prima
nova
čt 1
čt 1
prima
nova
prima
nova
čt 1
čt 1
čt 1
nova
prima
čt 2
čt 2

Původní
pořad

-

ano/čt
ano/nova
ano/prima
ano/čt
ano/čt
ano/čt
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Přehled pořadů pro děti vysílaných na celoplošných televizních stanicích o víkendu
Pořad

Den
Čas
datum

den

23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

název

6:40
6:45
7:10
7:10
7:25
7:30
7:35
8:05
9:20
13:10
18:05
18:35
19:00

Tabaluga
Ferda
Baby Looney Tunes
Bugs Bunny a přátelé
Princezna Fantaghiro
Hřiště 7.
Scooby-Doo
Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy III.

AZ-kviz Junior
Bratr Paleček
Návštěva u návštěvníků aneb...jak se natáčel seriál

Pakárna
Večerníček

charakteristika

animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál
animovaný seriál
komponovaný pořad pro děti
animovaný seriál
animovaný seriál
vědomostní soutěž
původní pohádka
dokument o natáčení odvysílaného seriálu
animovaný seriál
animovaný seriál

vysvětlivky:
ráno

ranní pořady (začátek pořadu do 9.00)

dopoledne

doopolední pořady (začátek pořadu 9.00 - 12.00)

odpoledne

odpolední pořady (začátek 12.00 - 18.00)

večer

večerní pořady (začátek po 18.00)

Televizní
stanice

prima
nova
nova
prima
prima
čt 1
nova
nova
čt 1
čt 1
čt 1
čt 1
čt 1

Původní
pořad

-

-

-

ano/čt
-

-

ano/čt
ano/čt
ano/čt
ano/čt
ano/čt

říloha 2. Podíl pořadů pro děti vysílaných na sledovaných televizních stanicích o víkendu (v %)

Podíl pořadů vysílaných pro děti na obou
programech České televize o víkendu

19,65%

□ Pořady pro děti
■ Ostatní pořady
80,35%

Podíl pořadů pro děti vysílaných na televizní stanici
Prima o víkendu

7,99%

□ Pořady pro děti
■ Ostatní pořady

92,01%

Podíl pořadů pro děti vysílaných na televizní stanci
Nova o víkendu

10,24%

□ Pořady pro děti
■ Ostatní pořady

89,76%

Příloha 2. Podíl pořadů vysílaných Českou televizí v jednotlivých dnech

Podíl pořadů vysílaných Českou televizí v jednotlivých dnech
ou,4i7b _
Q g

79,86%

,4 0 0 /

81,25%

82,64%

An Qn0/
80,90%

79,51 o/„

82,92%

80%

60%

50%

□ Ostatní pořady
□ Pořady pro děti

2 1,14%
20%

,75%
1 :,58% '

Po

Út

St

.36%

Čt

1 1,10%

2 1,49%

Pá

So

1 ,08%

Ne

Příloha 2. Podíl vysílaných pořadů pro děti Českou televizí ve sledovaném týdnu (v %)

Podíl pořadů pro děti vysílaných Českou televizí ve sledovaném týdnu

□ 2 , 86 %

■ 2,67% - 0 2 ,0 7 %
■ 2,47%

□ Po
■ Út

■ 2,71%
□ 2,91%

□ St
■ Čt
■ Pá

□ 2,43%

□ So
□ Ne
□ Ostatní pořady Po - Ne

Příloha 2. Podíl pořadů pro dětí vysílaných Českou televizí (v %)

‘íloha 2. Podíl pořadů pro děti vysílaných sledovanými televizními stanicemi v pracovním týdnu (v %)

Příloha 3. Příklad abstrahovaného vysílacího schématu
den v pracovním týdnu (úterý)

I
0:00

12:00

6:00

vysilači čas

■
12:00

18:00

vysilači čas

ČT1

6:00

0:00

0:00

12:00
vysilači čas

_________ _____________ 1-----------------6:00

12:00

18:00

vysilači čas

Tvp televizního pořadu:
seriál

původní zábavný pořad

zpravodajský pořad
film
magazín

publicistický pořad
reality show

populárně vědecký pořad
DOřad se sportovní tematikou

televizní soutěž

populárně hudební pořad
hudební pořad (vážná hudba)
pořad pro dětí
reprízy / pořady ostatní

i

1
1

Příloha 3. Příklad abstrahovaného vysílacího schématu - víkendový den (sobota)

NOVA

0:00

12:00
vysilači čas

PRIMA

0:00

6:00

12:00

18:00

0:00

vysilači čas

ČT 1

0:00

6:00

12:00

18:00

0:00

vysilači čas

ČT2

----- ------ ----------------------- 1—

---------------

—
-------- -------- 1----- ----------------- ------- 1------------------------------------------------------1

6:00

12:00

18:00

0:00

vysilači čas

Typ televizního pořadu:
seriál
zpravodajský pořad
film
magazín
populárně vědecký pořad
pořad se sportovní tematikou
televizní soutěž

původní zábavný pořad
publicistický pořad
reality show
populárně hudební pořad
hudební pořad (vážná hudba)
pořad pro děti
reprízy / pořady ostatní

Příloha 4. Denní průměr času tráveného dětmi sledováním televize

Děti (věková kategorie 4 až 14 let) dlouhodoběji věnují denně sledování
televize méně času než dospělí, a to v průměru minimálně o jednu hodinu. Také
v jejich případě platí závislost délky sledování televize na ročním období - u
televizorů jsou nejdéle během 1. a 4. čtvrtletí, nejméně pak ve 3. čtvrtletí (na něž
mimochodem připadají letní prázdniny).
V
roce 2004 byl denní objem času tráveného dětmi ve společnosti televize o 5
minut větší než v roce 2003. Jejich denní zájem o programy České televize vzrostl
meziročně o 3 minuty, přičemž větší přírůstek - 2 minuty - zaznam enal druhý
program.

Denní průměr
času tráveného sledováním televize
(děti ve v ě k u 4 až 14 let)
Období

3. čtvrtletí 1997
4. čtvrtletí 1997
Průměr 2. pololetí
roku 1997

1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí

1998
1998
1998
1998
Prům ěr
roku 1998

1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí

1999
1999
1999
1999
Prům ěr
roku 1999

1. čtvrtletí 2000
2. čtvrtletí 2000
3. čtvrtletí 2000
4. čtvrtletí 2000
P rům ěr
roku 2000

Období

1. čtvrtletí 2001

Celkový čas
trávený sledováním
televize
(v minutách)
127
182

Čas trávený
sledováním
České televize
(v minutách)
35
54

Čas
věnovaný ČT1
(v minutách)
30
47

Čas
věnovaný ČT2
(v minutách)
5
7

155

45

39

6

170
128
127
171

50
35
32
56

41
29
28
49

9
6
4
7

150

43

37

6

154
116
109
148

43
34
33
50

35
29
28
42

8
5
5
8

132

40

34

6

134
106
112
142

43
32
32
43

35
27
26
37

8
5
6
6

124

38

32

6

Celkový čas
trávený sledováním
televize
(v minutách)
161

Cas trávený
sledováním
České televize
(v minutách)
40

Čas
věnovaný ČT 1
(v minutách)
31

Čas
věnovaný ČT2
(v minutách)
9

.

2. čtvrtletí 2001
3. čtvrtletí 2001
4. čtvrtletí 2001
Průměr
roku 2001

Období

1.
2.
3.
4.

čtvrtletí 2002
čtvrtletí 2002
čtvrtletí 2002
čtvrtletí 2002
Průměr
roku 2002

Období

1.
2.
3.
4.

čtvrtletí 2003
čtvrtletí 2003
čtvrtletí 2003
čtvrtletí 2003
Průměr
roku 2003

Období

1.
2.
3.
4.

čtvrtletí 2004
čtvrtletí 2004
čtvrtletí 2004
čtvrtletí 2004
Průměr
roku 2004

Období

1.
2.
3.
4.

čtvrtletí
čtvrtletí
čtvrtletí
čtvrtletí

2005
2005
2005
2005
Průměr
roku 2005

111
105
139

34
30
43

27
26
38

7
4
5

129

37

31

6

Celkový čas
trávený sledováním
televize
(v minutách)
125
125
124
166

Čas trávený
sledováním
České televize
(v minutách)
39
36
32
50

Čas
věnovaný ČT 1
(v minutách)
31
28
26
41

Čas
věnovaný ČT2
(v minutách)
8
8
6
9

135

40

32

8

Celkový čas
trávený sledováním
televize
(v minutách)
158
112
109
151

Cas trávený
sledováním
České televize
(v minutách)
49
38
30
45

Čas
věnovaný ČT 1
(v minutách)
40
30
24
37

Čas
věnovaný ČT2
(v minutách)
9
8
6
8

132

41

33

8

Celkový čas
trávený sledováním
televize
(v minutách)
145
125
117
161

Cas trávený
sledováním
České televize
(v minutách)
46
40
37
51

Čas
věnovaný ČT 1
(v minutách)
37
30
27
42

Čas
věnovaný ČT2
(v minutách)
9
10
10
9

137

44

34

10

Celkový čas
trávený sledováním
televize
(v minutách)
157
126
115
146

Cas trávený
sledováním
České televize
(v minutách)
51
38
33
32

Čas
věnovaný ČT 1
(v minutách)
40
30
26
35

Čas
věnovaný ČT2
(v minutách)
11
8 *
7
7

139

41

33

8

Zdroj: T N S O F R E S - A T O - M E D IA R E S E A R C H

Příloha. 5. Objem času pořadů pro děti vysílaných Českou televizí

OBJEM POŘADŮ ADRESNĚ URČENÝCH DĚTEM
VE VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE
V
roce 2005 Česká televize zařadila do svého vysílání 1739,7 hodiny pořadů,
které byly adresně určeny dětem, což představovalo 9,9 % celkové vysílací plochy
obou celoplošně provozovaných programů. Oproti roku 2004 to bylo o 90,3 hodiny
víc, což v procentuálním vyjádření bylo o 0,5 % více.

Objem pořadů
adresně určených dětem
ve vysílání České televize
v letech 2003 až 2005
CT1
2005
2004
2003

v hodinách
1277,5
1219,0
1125

CT2

v%
14,6
13,9
12,8

v hodinách
462,2
430,4
458

CT1 + C T2

v%
5,3
4,9
5,2

Zdroj: Výzkum program u a auditoria

v hodinách
1739,7
1649,4
1583

v%
9,9
9,4
9,0

Příloha 6. Negativní jevy ve vysílání televizních stanic (hodnoceni expertů)

Negativní jevy

Televizní stanice
Čt1

Čt 2

Nova

Prima

vulgární zobrazování sexu (a lidského těla snižující
lidskou důstojnost)

1,95

1,36

3,10

2,32

samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování

2,33

1,73

4,27

3,00

špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich
psychický, morální a sociální vývoj

2,28

1,70

3,98

2,75

nacionalismus

1,53

1,50

1,95

2,00

rasismus
antisemitismus
agresivita zaměřená proti některým náboženským,
politickým, sociálním, etnickým či jiným skupinám

1,48
1,30

1,44
1,35

1,95
1,73

1,96
1,78

1,58

1,53

2,24

1,86

agresivní hloupá reklama

3,24

2,44

4,05

3,55

pokleslá estetická úroveň (brak, kýč)

2,36

1,50

4,32

3,39

pokleslá intelektuální úroveň (hloupost)

2,60

1,74

4,15

3,17

Zdroj dat: SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000, s. 181.

Příloha 7. Vývoj sledovanosti televizních stanic

Vývoj sledovanosti televizních stanic,
jncjex

1995-2002,

věková skupina 1 5 - 3 0 let

4.6
i

4.4

UM

■

-

Nlnva

4.2
4
3,8
3.6
3.4
3.2

i 11

3
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Prameny: 1995/], 1996/1, 1997/2, 2000/1 1/5, 2002 - 2/2
-
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