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Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem ,,Specifika rozhlasového vysílání pro děti se zvláštním 

zřetelem na období vysílání Rádia Junior“ charakterizuje současnou podobu a nabídku 

veřejnoprávního vysílání pro dětské posluchače. První kapitola popisuje dětskou cílovou 

skupinu z hlediska psychologie, sociologie a pedagogiky, zabývá se vlivem médií na 

děti a předkládá zákony a dokumenty, které slouží k ochraně dětí před médii. Druhá 

kapitola uvádí zásadní okamžiky z historie dětského vysílání. Třetí kapitola nabízí 

současnou podobu rozhlasového veřejnoprávního vysílání pro děti na stanicích Rádio 

Junior a Českém rozhlasu – Dvojce. V závěrečné kapitole je analyzován pořad 

z programové nabídky Rádia Junior, a to z hlediska struktury, žánru, tematiky a 

jazykové úpravy.  

 

 

Abstract 

Bachelor thesis “ The Specifics of Radio Broadcasting for Children with Special 

Emphasis to Public Service Radio Station Radio Junior” characterizes current situation 

and range of public service broadcasting for a children's audience. The first chapter 

describes the target group in terms of psychology, sociology and pedagogy, deals with 

the influence of media on children and proposes laws and documents that serve to 

protect children from the media. The second chapter presents crucial moments in the 

history of children's broadcasting. The third chapter presents the current form of radio 
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public service broadcasting for children at stations Radio Junior and Czech Radio - 

Dvojka. In the final chapter is analyzed a selected show from the program of Radio 

Junior, in terms of its structure, genre, topic and language. 
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Úvod 

Na úvod své bakalářské práce bych chtěla napsat, proč jsem si vybrala právě 

téma, které se zabývá rozhlasovým vysíláním pro dětské posluchače. Rozhlas pro mě 

byl vždy důležitým partnerem. Od dětství jsem vyrůstala po jeho boku. Pohádky před 

spaním byly samozřejmost. Pamatuji se na rozhlasové vyprávění z úst Borise Rösnera, 

jehož hlas mi dodneška připomíná večery strávené posloucháním příběhů o statečných 

princích, moudrých králích a krásných princeznách. Postupem času jsem přestala 

poslouchat pohádky a začala se zajímat o žánrově jiné stanice a pořady. V dospívání to 

byly především rozhlasové stanice, které nabízely moderní hudbu. S nástupem na 

vysokou školu se moje rozhlasové preference začaly postupně měnit. Od počátku studia 

žurnalistiky jsem měla jasno, že mým zaměřením bude rozhlas a televize. Osobně jsem 

vždy inklinovala ke zpravodajství. Až do chvíle, než jsem si finálně zvolila téma 

bakalářské práce, jsem si nemyslela, že bych se v ní věnovala právě dětským 

posluchačům. Téma rozhlasu pro děti ke mně nakonec přišlo úplně samo a náhodou.  

Naskytla se mi příležitost napsat krátký pořad pro děti, jehož forma byla velmi 

podobná pořadu Zapiš si to za uši, který vysílá stanice Českého rozhlasu – Rádio Junior. 

Tedy vysvětlit problematiku nebo předmět tak, aby je děti pochopily a poslouchání je 

bavilo. Napadlo mě, že to nebude nic těžkého. Jak jsem se mýlila. Do té doby jsem 

nedostala těžší práci. Nic ze zadaných úkolů na fakultě, jako jsou eseje, komentáře, 

recenze nebo fejetony, se v mých očích nevyrovná úsilí při psaní textu pro děti. U jejich 

vytváření mi došlo, že děti nejsou ani hloupé ani nechápavé a už vůbec nejsou 

méněcennými posluchači. Jsou naopak velmi chytré, a my dospělí máme často tendenci 

je podceňovat. Zaujmout dětského posluchače rozhlasu je v době konkurence 

kreslených filmů a hraných televizních pohádek těžší než kdy dříve. Svůj zájem dítě 

ztratí mnohem rychleji než dospělý posluchač, a text musí být atraktivní od začátku až 

do konce. Téma rozhlasu pro děti se tak pro mě stalo výzvou. A já jsem velmi ráda, že 

jsem si toto téma nakonec zvolila.  

Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na specifika, která s sebou rozhlasové 

vysílání pro dětské posluchače nese. Na tento druh vysílání jsou kladeny odlišné nároky 

na obsah, formu i žánrovou skladbu programu, než je tomu v případě dospělých. Chci 

zmapovat a popsat dostupné vysílání pro děti v českém veřejnoprávním rozhlasovém 

éteru a pojmenovat charakteristiky, které musí toto vysílání splňovat, aby bylo pro 
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dětské posluchače atraktivní a srozumitelné. V teoretické části práce budu využívat 

metodu teoretické deskripce odborné literatury a pramenů. V praktické části se potom 

zaměřím na obsahovou a žánrovou analýzu pořadů z programové nabídky. 

Téměř stejné téma bakalářské práce bylo na Fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy v Praze zpracováno v roce 2015. Práci s názvem „Specifika rozhlasového 

vysílání pro děti se zvláštním zřetelem na veřejnoprávní stanici Rádio Junior“1 napsala 

studentka katedry žurnalistiky Kristina Roháčková. Uvádím to zde proto, že tuto práci 

nemám uvedenou ve své tezi bakalářské práce mezi diplomovými pracemi k tématu. Je 

to z toho důvodu, že v době odevzdání své teze jsem ještě neznala přesný název práce 

Kristiny Roháčkové ani její bibliografické údaje. Práce v té době také nebyla 

zaznamenána v Centrálním katalogu Univerzity Karlovy, protože tou dobou ještě nebyla 

obhájena. Moje práce se však na rozdíl od zmíněné práce zaměří pouze na vysílání 

veřejnoprávních stanic Českého rozhlasu, které je dětem nabízeno.   

Na rozdíl od plánové osnovy uvedené v tezi bakalářské práce jsem do své práce 

zařadila navíc několik kapitol, které se během vytváření a přemýšlení nad prací logicky 

nabídly a bez jejichž zařazení by mi zpracování tématu přišlo neúplné. Jde o kapitoly: 

Vliv médií na děti a Ochrana dětí zákonem.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze [online]. [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: 

http://ckis.cuni.cz/F/RXCBATPH2VRD22AK484SJP5UCS7BPVVVIHHH3QFEPFKX9KYFM1-

10923?func=full-set-set&set_number=005589&set_entry=000001&format=999 
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1. Charakteristika sledované skupiny 

Děti jsou odjakživa součástí lidské společnosti. Avšak definice a chápání dětství 

a dítěte obecně se v průběhu historie postupně proměňovala. Stejně tak i postavení, 

které dítě ve společnosti zaujímalo. Děti byly dříve vnímány jako malí dospělí  

a společnost jim zvláštní postavení nepřipisovala. Podoba a přístup k dětství, tak jak ho 

známe dnes, je teprve jedno století starý koncept.  

Ve středověku byla dětská práce pokládána za samozřejmost. Děti svým 

rodičům přirozeně pomáhaly s těžkou prací v zemědělství i v řemeslných oborech. 

Vzhledem k vysoké dětské úmrtnosti nebylo běžné, aby si rodiče k dětem vytvářeli silné 

citové vazby.2 Průměrný věk dožití ve středověku se pohyboval mezi čtyřiceti a padesáti 

lety3, nebyl tedy důvod považovat období dětství za něco výjimečného. 

Ačkoli se s přicházejícím obdobím renesance a humanismu proměnil přístup 

k dětem z pedagogického hlediska – především novými formami výuky, postavení dětí 

ve společnosti se nezměnilo. Nabízí se myšlenka, že se zavedením povinné školní 

docházky na našem území v roce 1774, za vlády habsburské panovnice Marie Terezie, 

se mohlo postavení dítěte změnit.4 Jeho úděl ale zůstal neměnný, naopak dítě čekalo 

několik pomyslných pracovních směn za sebou, kdy ze školy odcházelo rovnou domů 

pokračovat v těžké práci. Druhá polovina 18. století a nastupující průmyslová revoluce 

navíc udělala z dětí otroky a následně oběti industriálního rozvoje a dětská práce se stala 

každodenní součástí továren. První zákony regulující dětskou práci vešly v platnost až 

téměř o sto let později v Anglii, kde byla pracovní doba osob mladších osmnácti let 

upravena zákonem v roce 1837, a to na maximálních 12 hodin denně.5  

K první výrazné změně ve společenském postavení dětí dochází až na přelomu 

19. a 20. století. Především chápání dětství jako takového se dočkalo velkého obrození. 

Společnost přestala dětství považovat za období života, ze kterého je potřeba co 

                                                 

2 BRATKOVÁ, Linda. Proměny postavení dítěte ve společnosti. Praha, 2013. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. Vedoucí práce Mgr. Pavla 

Dobiášová. 
3 NODL, Martin. Stáří v pozdním středověku. Souvislosti: revue pro křesťanství a kulturu [online]. 

1997, 1997 (2) [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: http://www.souvislosti.cz/297nod.html 
4 BRATKOVÁ, Linda. Proměny postavení dítěte ve společnosti. Praha, 2013. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. Vedoucí práce Mgr. Pavla 

Dobiášová. 
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nejrychleji vyrůst a plnohodnotně se začlenit mezi dospělé. Dětem byla nově věnována 

především edukační péče a dětství začalo být poprvé vnímáno jako životní etapa, která 

si zaslouží respekt. Roku 1900 vydala švédská filozofka a bojovnice za ženská práva 

Ellen Keyová spis Století dítěte a skutečně následovala nová epocha, která poprvé 

v historii pokládá dětství za plnohodnotné stadium života.6  

Ellen Keyová se ve své knize vyjádřila o potřebě nechat děti přirozeně vyrůstat a 

především je vzdělávat takto: „Naše doba volá po osobnostech. Ale toto volání bude 

marné, pokud neumožníme dětem žít a učit se jako osobnosti. Pokud jim nedovolíme mít 

vlastní vůli, myslet své vlastní myšlenky, rozvinout své vlastní poznání, utvořit si své 

vlastní usuzování. Pokud, řečeno jinými slovy, nepřestaneme ve školách dusit jakýkoli 

základ osobnosti, abychom jej pak u dospělých marně hledali.“7  

O století později aktuální společenské tendence staví dítě na pomyslný piedestal 

a jeho postavení ve společnosti stále sílí.8 Podle Sociologického slovníku Jana Jandourka 

„teprve novověk začal zdůrazňovat odlišnost dětství; dítě již není pokládáno za kopii 

dospělého. Rozporem moderní doby je, že děti fyzicky dospívají dříve než sociálně, což 

má v dalších fázích životního cyklu vliv na kdysi tradiční vzorce chování“.9  

Pokud ale uvažujeme nad tím, že se přístup k dětem během minulých staletí 

postupně proměňoval, dojdeme k tomu, že se proměnilo i samo dítě. Dětské období je 

jiné než dřív a jeho podoba se stále přirozeně obměňuje. Mění se charakteristické dětské 

znaky a projevy, a to především kvůli stylu života v dnešní společnosti. Neznamená to 

nutně špatný vývoj, pouze patrný posun. Dětství je rozmanitější a má více podob. 

Příčinami jsou různé okolní vlivy, které na dítě dopadají a ovlivňují ho. Mezi ně patří 

například „tendence vyjádření individuálního svérázu“10, díky kterým se dítě může 

v dnešní společnosti libovolně vymezovat například pomocí stylu oblékání, způsobu 

                                                                                                                                               

5 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 18–19) 
6 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 33) 
7 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 33) 
8 BRATKOVÁ, Linda. Proměny postavení dítěte ve společnosti. Praha, 2013. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. Vedoucí práce Mgr. Pavla 

Dobiášová. 
9 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-717-8535-0. (str. 59) 
10 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 63) 
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zábavy, svými názory, hodnotovou orientací nebo vzory, které napodobuje. Tyto 

tendence k vyjádření individuality nacházejí stále více podpory ze strany liberalizujících 

se společností. Důležitou roli hraje také fakt, že se mění podoba tradiční rodiny. 

Prosazují se nové formy jejího uspořádání a alternativní soužití poskytuje dětem jiné 

počáteční životní zkušenosti, než tomu bylo dříve. Další z příčin rozmanitosti dětství 

jsou také média, která mají nejen čím dál větší dosah a vliv na dětské diváky  

a posluchače, ale také vliv na čím dál mladší věkovou skupinu.11 Vlivu médií na 

dětskou věkovou skupinu se budu věnovat v jedné z následujících samostatných 

podkapitol.  

Dnešní společnost tedy vnímá dítě jako něco nedotknutelného a chrání jej 

pomocí zákonů. Svět dospělých dělá pro svět dětí čím dál více ústupků. To se 

samozřejmě týká i mediálního prostoru. Média chtějí zaujmout dětskou věkovou 

skupinu, případně i rodiče. Každé médium se ale musí řídit zákony týkajícími se 

ochrany dětí a mladistvých. Osobně tak vnímám na sociálních sítích (Facebook, 

Twitter) ve společnosti sílení názoru, že děti by měly být spíše začleňovány do světa 

dospělých a ne naopak. Je tedy možné, že takzvané „století dítěte“ skončilo a dítě 

čekají v tomto století změny.  

 

 

1.1. Děti jako věková skupina 

 Definováním a zkoumáním dětství se zabývá mnoho věd, které se v některých 

přístupech shodují a v jiných rozcházejí. Tato podkapitola se bude zabývat definicí 

dětského věku z hlediska psychologie, sociologie a pedagogiky. 

 Dítě je v Psychologickém slovníku definováno jako „lidský jedinec v období od 

narození do 15 let; právně nezletilec“12, dále je možné definovat dětství  

z psychologického hlediska skrze jednotlivá věková období pomocí tzv. věkové 

periodizace. Podle věku je tedy možné rozlišit dětství na kojenecké stadium (od 

narození do 1 roku), batolecí stadium (od 1 roku do 3 let), stadium předškolního věku 

                                                 

11 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 63–64) 
12 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-

717-8303-X. (str. 117) 
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(od 3 let do 6–7 let), stadium školního věku (od 6–7 let do 15 let) a stadium dospívání, 

které je přechodem mezi dětstvím a dospělostí (toto období je individuální a dochází 

k němu mezi 10. a 20. rokem života).13 Pro potřeby mé bakalářské práce se budu 

zabývat stadii předškolního a školního věku, tedy obdobím mezi třetím a patnáctým 

rokem života.  

 Předškolní období dětství trvá od tří do šesti až sedmi let a jeho konec je 

ohraničen nástupem na základní školu. Je charakteristické především upevňováním 

vlastní pozice ve světě a změnou vztahu k okolnímu světu, který byl do té doby pro dítě 

zcela závislé na matce nepodstatným. Předškolní věk bývá také často označován jako 

období iniciativy, protože dítě má potřebu zvládnout nebo vytvořit něco samo nezávisle 

na ostatních, a potvrdit tak své schopnosti a kvality. S nástupem do mateřské školy 

dochází k postupné proměně v sociální oblasti. Dítě začíná navazovat a rozvíjet vztahy 

se svými vrstevníky a jeho svět tak přestává být omezen pouze na rodinu.14 

Předškolákům se otevírají také nové možnosti myšlení. Začínají rozumět základním 

matematickým úkonům nebo pravidlům přímé úměrnosti.15  

 Pro děti tohoto věkového období je také velmi důležitá hra a zábava. Dítě 

objevuje prostředí kolem sebe pomocí své fantazie. Marie Vagnerová uvádí, že pro dítě 

v této fázi života je typické „fantazijní zpracování informací a intuitivní uvažování, 

které ještě není regulováno logikou“.16 Předškolní děti již velmi dobře chápou existenci 

dobra a zla. Dobré nebo zlé skutky s sebou totiž nesou odměnu nebo potrestání. Z toho 

vyplývá i obliba předškolních děti v pohádkách a příbězích, na které pak často navazují 

svou vlastní fantazií a vyprávěním.17 Pohádkový svět má jasně danou strukturu a řád. 

Realita je zde prezentována dětem srozumitelně, takže se děti v příběhu pohádky snadno 

orientují. Pohádky se řídí jednoznačným pravidlem, kdy dobro za všech okolností 

zvítězí nad zlem. To dává předškolním dětem pocit jistoty a bezpečí, protože se dopředu 

mohou spolehnout na to, že příběh nakonec dobře dopadne. Pohádky ale dětem 

                                                 

13 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 198–209) 
14 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: 

Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. (str. 177) 
15 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 202) 
16 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: 

Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. (str. 177) 
17 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 202) 
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poskytují nejen zábavu, také jim pomáhají s pochopením skutečného světa. Ačkoli 

fiktivně, vyobrazují přeneseně vztahy a obecné situace z reálného života. Postavy jsou 

v pohádkách jasně definovány jako dobré nebo zlé, dítě se tak učí jak se dobří nebo zlí 

lidé chovají. Dítě se také často ztotožňuje s hrdinou, který má podobné problémy jako 

ono samo. Pohádky také přinášejí dětem morální ponaučení, kdy se silný zastane 

slabého, nebo že sobectví často skončí neúspěchem.18 

S nástupem na základní školu se dítě stane školákem a začíná pro něj další 

životní etapa – raný školní věk, který trvá od 6 do 9 let. „Nástup do školy je důležitým 

sociálním mezníkem, který potvrzuje jednoznačnost sociální proměny a počátek nové 

životní fáze.“19 Škola ovlivňuje rozvoj dětské osobnosti a má také zásadní vliv na 

průběh dětství, které má dítě ještě před sebou. Dítě musí ve škole plnit úkoly  

a povinnosti tak, jak si to představuje a očekává společnost. Dostává se tedy poprvé pod 

společenský tlak. Dítě se musí prosadit pomocí své píle a práce ve škole tak, aby bylo 

dospělými i vrstevníky kladně hodnoceno a také akceptováno. Důležitým aspektem 

nástupu do školy je právě navazování vztahů s vrstevníky, mezi nimiž si dítě musí 

vybudovat své místo a pozici. Marie Vágnerová tuto skutečnost nazývá jako „vytvoření 

horizontálního společenství, tj. zařazení do vrstevnické skupiny, která má svou vlastní 

hierarchii a řídí se vlastními pravidly“.20 

Dalším obdobím je střední školní věk, který trvá od 9 do 11–12 let. Jde tedy  

o děti, které začínají studovat na druhém stupni základní školy nebo děti přecházející na 

nižší stupeň střední školy. V tomto věkovém období začíná dítě postupně dospívat  

a dochází u něj k různým změnám. Přesto během tohoto období nedochází k žádným 

zásadním biologickým ani sociálním mezníkům a tato životní etapa je považována za 

období klidu. Děti jsou v tomto věku citově vyrovnané a plynule se rozvíjí ve všech 

oblastech života, tedy jak ve škole, tak v sociálních vztazích s rodinou a vrstevníky.21 

                                                 

18 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: 

Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. (str. 191–192) 
19 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: 

Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. (str. 254) 
20 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: 

Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. (str. 254–255) 
21 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: 

Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. (str. 255) 
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Posledním sledovaným obdobím je starší školní věk, tedy fáze studia na 2. stupni 

základní školy, která trvá od 12 do 15 let. Z biologického pohledu jde o období 

pubescence, kdy dochází k výrazným psychickým i biologickým změnám. Projevuje se 

především změnami v prožívání a uvažování. Jedinec se v tomto věku začíná 

odpoutávat od rodiny a osamostatňovat se.22 Pokud jsme o předchozím věkovém stadiu 

mluvili jako o období klidu, pak starší školní věk je jeho úplným opakem. Pubescent se 

začíná vymezovat proti autoritám, jako jsou rodiče nebo učitelé. Snaží se také najít sám 

sebe a zjistit, jakým směrem se chce v životě dál ubírat. Podle Zdeňka Heluse jsou pro 

toto období typické „hluboké krize, změny nálad, názorů a tužeb“. U každého člověka je 

ale chování během puberty individuální záležitostí. Někteří jedinci jsou naopak během 

pubertálního stadia klidní a emocionálně vyrovnaní, k proměně chování může tedy dojít 

až v pozdějším věku, nebo k ní nemusí dojít vůbec.23 

Sociologický slovník Jana Jandourka definuje období dětství jako „první úsek 

sociologického vývoje člověka počínající narozením a ukončený podle tradičního pojetí 

v sedmém roce života. Biologicky končí dětství pubertou, sociálně možností vlastního 

odpovědného života. Ve všech kulturách je dětství obdobím domácí výchovy, primární 

socializace, kdy jsou dítěti zprostředkovány normy, hodnoty, jazyk, vzorce chování  

a základní dovednosti (výstavba základní struktury osobnosti). Významný vliv na průběh 

dětství mají socioekonomický status rodiny a metody socializace vztažené k pohlaví 

dítěte. Společnost vytváří pro dětství zvláštní podmínky (zákaz práce, absence trestní  

a právní odpovědnosti, povinná školní docházka)“.24 Dítě si tedy musí projít procesem 

socializace a začlenit se do sociální skupiny. Výsledkem socializace je vytvoření 

sociální identity.25  

Pedagogický slovník vztah pedagogiky k dítěti vysvětluje následovně: 

„Pedagogika se dítětem zabývá jako subjektem edukace, zejména z těchto hledisek: 1. 

Vztah mezi vývojem dětí s možnostmi je vzdělávat. (…) 2. Způsoby a obsah vzdělávání 

dítěte ve školním edukačním prostředí. Hledá se, které formy učení a vyučování a které 

                                                 

22 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: 

Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. (str. 256) 
23 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 209-210) 
24 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-717-8535-0. (str. 59) 
25 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-717-8535-0. (str. 220) 
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jejich obsahy jsou nejvhodnější k tomu, aby byl celkový rozvoj dětí co nejlépe 

zajišťován.“26  

Aktuální podoba státního vzdělávání v České republice je ale často kritizována 

ze strany odborníků, rodičů i samotných pedagogů.27 Ke kritice dochází především 

kvůli zastaralým edukačním postupům, které nedávají dětem potřebný prostor pro 

individualitu. Problémem jsou také zastaralé učebnice, které nesplňují moderní 

požadavky na výuku, nebo neobsahují historická fakta minulého století, protože ještě 

nedošlo k jejich výměně. Ve společnosti je také patrné volání po prostoru k diskuzi 

mezi učiteli a žáky. Nedostatek komunikace totiž způsobuje také nedostatek 

vzájemného pochopení. Děti mají považovat své učitele za samozřejmou autoritu bez 

toho, aby si ji učitelé museli sami složitě vydobývat. Zdeněk Helus píše v 

této souvislosti o tzv. obratu k dítěti, ke kterému dochází při kritice pedagogického 

myšlení, kdy pedagogika nebere dítě a jeho specifické prožívání, myšlení a usilování 

v úvahu.28  

Právě z těchto důvodů vzniká v České republice mnoho soukromých škol, které 

nabízejí alternativní formy vzdělávání. Jsou to například tzv. přírodní nebo lesní školy 

zaměřené na poznávání okolního světa při výletech do přírody a utváření si vztahu 

k přírodě, zvířatům i společnosti. Dalším rozšířeným typem je například tzv. Waldorfská 

škola, která klade důraz právě na komunikaci mezi učiteli a žáky, hodnotí žáky slovně a 

dává jim velký prostor k rozvíjení individuálních dovedností. Další podoby 

alternativního vzdělání nabízí například školy demokratické, zaměřené na samostatné 

rozhodování studentů o chodu školy i podobě výuce, Daltonské, které dávají žákům 

volnost a odpovědnost za vlastní školní výsledky a dovednosti nebo školy Montessori, 

kde si děti samy volí, co chtějí dělat a čemu se během výuky budou věnovat.29  

                                                 

26 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6. (str. 55–56)  
27 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6. (str. 55–56) 
28 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 9) 
29 Alternativní školy v ČR. Alternativní školy: Povídání o alternativních školách a školství [online]. [cit. 

2016-03-29]. Dostupné z: http://www.alternativniskoly.cz/ 
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1.2. Vliv médií na děti 

Média a moderní technologie jsou v dnešní době ve spojitosti s dětmi často 

diskutovaným tématem. Na jedné straně na ně mohou mít zásadně obohacující vliv a na 

té druhé je mohou ovlivňovat negativně. 

 Televizní a rozhlasové vysílání, tradiční tiskoviny nebo internetové aplikace 

proudí přímo k dětem přes nepřeberné množství technologických přístrojů, jako jsou 

počítače, tablety nebo chytré telefony. Mnohé tištěné pohádkové časopisy a dětské 

noviny jsou nyní k dostání v elektronické podobě. Začněme tedy pozitivy. Děti si 

mohou navzájem přes internet psát, vytvářet projekty, nebo se učit. Především na poli 

výuky znamenají média, počítače a internet ohromný krok kupředu. Učení podporované 

moderními technologiemi znamená pokrok nejen pro klasické základní školy, ale také 

pro školy speciální. Zařazení počítačů do výuky otevřelo nové možnosti pro neslyšící  

a nevidomé děti, které mohou s jejich pomocí zvládnout učivo rychleji, stejně jako děti 

s mentálním postižením a jinak znevýhodnění. Děti mohou pomocí internetu také 

vyhledávat nové informace, rozšiřovat si vědomosti nebo schopnosti kritického myšlení. 

Stejně tak televizní a rozhlasové pořady mohou mít na děti pozitivní vliv a nabízet jim 

vzdělávací pořady, které jim pomohou s vytvářením vlastních názorů nebo rozšiřováním 

slovní zásoby.30 

 Moderní média nabízejí dětem vzdělání i zábavu, pomáhají spojovat kamarády 

napříč kontinenty, zeměmi, městy a v neposlední řadě také napříč sociálními vrstvami  

i vzděláním. To je dozajista jejich kladným přínosem pro děti. V dnešní společnosti má 

přístup k médiím, internetu a tedy i sociálním sítím téměř každý. Podle Českého 

statistického úřadu mělo v Česku roce 2015 přístup k internetu 79,7 % obyvatel ve věku 

od 16 do 74 let a počítačem a internetem bylo vybaveno 73 % českých domácností.31 

V rodině s dětmi mělo potom osobní počítač s přístupem na internet 94 % domácností.32 

                                                 

30 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 64) 
31 Počtem uživatelů internetu jsme přeskočili Evropu. Český statistický úřad [online]. 2015 [cit. 2016-03-

29]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/poctem-uzivatelu-internetu-jsme-preskocili-evropu 
32 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2015. Český 

statistický úřad [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-

mezi-jednotlivci-v-roce-2015 
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To s sebou nese ale také mnoho nástrah, které vedou k negativním následkům. 

Nejrůznější formy zábavy, které média nabízejí, mohou způsobovat závislost u těch 

nejcitlivějších skupin – dětí a mladistvých. Právě závislost na některých typech pořadů 

může zapříčinit oslabení vnímavosti a ztrátu spojení s reálným světem. To znamená, že 

dítě poté ve skutečném světě nedokáže obstát, především ve vypjatých životních 

situacích nebo v otázkách morálního rozhodování, stejně tak nedokáže vnímat 

povinnosti nebo nároky, které život obnáší. Opravdový život se tak může stát pro dítě 

méně podstatný než fiktivní mediální život, který se pro dítě stane zajímavějším. Média 

tedy mohou způsobit i závažné ohrožení osobnosti.33 

Ani pozitivní vliv médií na děti ale nepřichází automaticky, nýbrž je výsledkem 

vzdělávacího působení „mediální, resp. multimediální výchovy“.34 Multimédia (televize, 

rozhlas, počítač, internet) zásadně ovlivňují skladbu dne u dnešních dětí, stejně jako 

jejich „zájmy, vzory k napodobování, způsoby chování, hodnotové systémy, názory  

a postoje“35, čímž média vytváří skupinu závislých konzumentů, kteří jsou ochotni 

konzumovat cokoliv multimediálního a postupně ztratí schopnost kritického výběru. 

Děti mezi sedmi až dvanácti lety stráví v průměru 2 hodiny denně u televize nebo jiného 

multimediálního zařízení. O víkendu se pak tato doba může až ztrojnásobit. Některé 

závislé děti mohou inklinovat k výběru specifických pořadů obsahujících například 

násilí, které vede k podněcování agresivních sklonů. Média mohou negativně ovlivňovat 

nejen dětské chování a zájmy, ale také jejich řeč. Zdeňek Helus uvádí, že může dojít  

k „redukci řeči na odposlouchané, primitivní dialogové obraty, s potlačením 

způsobilosti hovořit rozvinutě, vyprávět, s úctou a zájmem naslouchat vyprávění  

a názorům druhého, argumentovat a také argumenty druhého brát vážně“.36 

 Pokud si ale bude dítě, nebo jeho rodiče cíleně vybírat z nabídky médií 

hodnotné pořady, které je budou vzdělávat nebo podporovat jejich kritické myšlení, 

budou na něj mít pozitivní vliv.37 V dnešní době je obzvlášť důležité, aby pořady pro 

                                                 

33 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 64–65) 
34 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 65) 
35 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 65) 
36 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 66) 
37 HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8888-0. (str. 65) 
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děti byly kvalitní, edukativní a také atraktivní. Dítě by mělo vyhledávat především 

stanice zaměřené právě na dětské diváky a posluchače, a toho mohou média dosáhnout 

právě kvalitou nabízených pořadů, které dokážou konkurovat stanicím, jimž jde 

především o kvantitu.  

 

 

1.3. Ochrana dětí zákonem 

 Pokud mluvíme o pozitivních a negativních vlivech, které média na děti mají, 

logicky se dostaneme k tématu jejich ochrany právě před médii. Zákon se snaží ochránit 

děti a mladistvé před negativními vlivy, které na ně mohou pořady vysílané televizními 

nebo rozhlasovými stanicemi mít. Ochrana dětí ale není zakotvena pouze ve státem 

daných zákonech, jednotlivá média své zásady formulují také v redakčních kodexech, 

kterými se musí řídit všichni novináři zaměstnaní v daném médiu, ale také programová 

nabídka, kterou médium nabízí. Na dítě tedy nenahlíží specificky pouze odborné vědy 

jako psychologie, sociologie a pedagogika, ale také právo. To jim připisuje výjimečné 

postavení, kterým je odlišuje od dospělých. Jejich zájmy jsou zvýšeně chráněny 

v mnoha oblastech a právě té mediální je věnována patřičná pozornost. Pro potřeby mé 

bakalářské práce se zaměřím na Úmluvu o právech dítěte, zákony České republiky 

týkající se ochrany dětí a mladistvých před škodlivým vlivem médií, dohled Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání a kodexy rozhlasových stanic, které nabízí pořady 

zaměřené na dětské posluchače.  

Česká republika je vázána Úmluvou o právech dítěte, která byla přijata Valným 

shromážděním OSN v roce 198938. Podle článku 1 obsaženého v úmluvě se „dítětem 

rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na 

dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve“39. Tento dokument se vztahem dětí a médií 

zabývá v článku 17, který potřebu šíření informací dětem, ale také jejich ochranu 

definuje takto: 

                                                 

38 Úmluva o právech dítěte. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_pr%C3%A1vech_d%C3%ADt%C4%9Bte 
39 Úmluva o právech dítěte. Organizace spojených národů [online]. 1989 [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf 
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Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají důležitou funkci hromadných 

sdělovacích prostředků a zabezpečují dítěti přístup k informacím a materiálům  

z různých národních a mezinárodních zdrojů, zejména takovým, které jsou zaměřeny na 

rozvoj sociálního, duchovního a mravního blaha dítěte a také jeho tělesného a duševního 

zdraví. Za tímto účelem státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, povzbuzují:  

a) hromadné sdělovací prostředky k šíření informací a materiálů, které jsou pro dítě 

sociálně a kulturně prospěšné a které odpovídají duchu článku 29 této úmluvy,  

b) mezinárodní spolupráci při tvorbě, výměně a rozšiřování takových informací  

a materiálů z různých kulturních, národních a mezinárodních zdrojů,  

c) tvorbu a rozšiřování knih pro děti,  

d) hromadné sdělovací prostředky k tomu, aby braly zvláštní ohled na jazykové potřeby 

dětí náležejících k menšinové skupině či domorodému obyvatelstvu,  

e) tvorbu odpovídajících zásad ochrany dítěte před informacemi a materiály škodlivými 

pro jeho blaho, majíce na mysli ustanovení článků 13 a 18 této úmluvy40 

 

Důležitý je zde odstavec e, který odkazuje na článek 13. Ten pojednává o právu 

dítěte na svobodu projevu, kdy toto právo zahrnuje „vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 

informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo 

tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle volby dítěte“. 

Dítě má tedy z hlediska vyhledávání a přijímání informací naprosto totožná práva jako 

dospělý a úmluva jeho práva na přijímání mediálních obsahů nikterak neupozaďuje.41  

Zákony České republiky věnují ochraně dětí před škodlivými vlivy médií 

patřičnou pozornost. Média jsou vázána zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, dále zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání, a zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který 

ochraňuje dítě coby konzumenta obchodních sdělení, jako jsou televizní a rozhlasové 

reklamy.42 

                                                 

40 Úmluva o právech dítěte. Organizace spojených národů [online]. 1989 [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf 
41  Úmluva o právech dítěte. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_pr%C3%A1vech_d%C3%ADt%C4%9Bte 
42 Ochrana dětí zákonem. Děti a média [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.detiamedia.cz/col/6/ochrana-deti-zakonem.htm 
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Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, se 

otázkami ochrany dětí zabývá v několika ustanoveních paragrafu 32, s názvem Základní 

povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání, a to následovně:  

§ 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Provozovatel je povinen nezařazovat do 

vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí  

a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí. 

§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Provozovatel je povinen nezařazovat  

v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit 

fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost se na 

provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na 

základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto 

technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem  

a mladistvým. 

§ 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb. Provozovatel je povinen zajistit, aby 

rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle 

písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti 

a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 

dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem 

upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání. 

§ 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. Provozovatel je povinen nezařazovat do 

programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých 

děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat 

pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne.43 

 Dalším orgánem, který má za cíl ochraňovat děti před negativními vlivy 

vysílání, je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jejím hlavním posláním je 

vykonávat státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Jde například  

o dohled nad obsahovou nezávislostí vysílání, zachováním a rozvojem rozmanitosti 

programové nabídky nebo o dohled nad dodržováním právních předpisů, tedy výše 

zmíněné zákony České republiky. Rada má na starost také udělování a odnímání licencí 

k provozování vysílání, vede evidenci provozovatelů a ukládá sankce nebo monitoruje 

                                                                                                                                               

 

43 Stávající právní předpisy: 231/2001 Sb. zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání  

a o změně dalších zákonů. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné 

z: http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/stavajici-pravni-predpisy/pdf/231-2001.pdf 
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obsah rozhlasového a televizního vysílání.44 Tento výčet je ale jen zlomkem toho, co má 

Rada na starost. Pro mou práci je důležité, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

dohlíží také na ochranu dětí a mladistvých. Právě z tohoto důvodu byl po záštitou Rady 

zřízen internetový portál Děti a média, který se zaměřuje na problematiku ochrany dětí 

před médii, zveřejňuje názory odborníků, ale také odpovídá na nejčastější dotazy rodičů. 

Na svých webových stránkách je portál charakterizován jako: „platforma pro prezentaci 

a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace 

rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti“.45 Důležité 

je, že Rada může za porušení zákona udělit finanční sankce. Například za porušení 

ustanovení o povinnosti nezařazovat v době od 22.00 do 6.00 pořady, které mohou 

ohrozit děti, může Rada provozovateli uložit pokutu od 20 tisíc korun až do 10 milionů 

korun.46  

 Český rozhlas je vázán zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a při 

ochraně dětských posluchačů poté kodexem Českého rozhlasu. V kodexu jsou 

ustanovení o dětech a mladistvých zaměřena především na vzdělávací a výchovnou 

funkci rozhlasových pořadů, ale také na podmínky odvysílání nahrávek, které obsahují 

dětské respondenty. Dětskému posluchači se kodex věnuje v článku 3 s názvem Zvláštní 

pozornost dětskému posluchači a jeho zásady jsou formulovány takto:  

3.1 Český rozhlas považuje za svou povinnost vůči dětskému posluchači především 

pomáhat mu objevovat a přijímat za vlastní základní etické hodnoty demokratické 

společnosti. Tomuto úkolu přizpůsobuje skladbu a charakter pořadů určených dětským 

posluchačům. 

 

3.2 Český rozhlas nabízí dětským posluchačům především zprostředkování tradice 

české i světové pohádky, rozhlasové hry pro děti a mládež, soutěže, vzdělávací  

a výchovné pořady. Přispívá rovněž ke kulturní orientaci a popularizaci sportu mezi 

dětmi a dospívajícími. Za důležitý závazek v této oblasti považuje vytváření podmínek 

pro rozvinutí původní tvorby adresované dětem a mládeži. Tento závazek je umocněn 

vědomím, že Český rozhlas je v tuzemsku hlavním a prakticky jediným stálým 

producentem rozhlasové tvorby pro děti a mládež. 

                                                 

44 Poslání rady. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. Praha [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: 

http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/poslani-rady/index.htm 
45 Děti a média [online]. Praha [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: http://www.detiamedia.cz/ 

 
46 Děti a mladiství. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. Praha [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: 

http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/otazky-a-odpovedi/deti.htm 

http://www.detiamedia.cz/


  

17 

 

 

3.3 Při tvorbě programu pro děti a mládež uvádí Český rozhlas ukázky možností 

integrovaného soužití zdravých dětí s dětmi zdravotně postiženými a napomáhá 

národnostní a etnické toleranci.  

3.4 Jsou-li v čase bezprostředně před vysíláním pořadů pro děti a mládež nebo po něm 

zařazeny komerční části programu (čl. 14.1 až 14.8), nedopustí Český rozhlas uvádění 

takového obsahu, který by mohl nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé 

mládeže, případně v dětech přímo či nepřímo vyvolával pocity méněcennosti, pokud 

nezískají propagované zboží či službu.47 

Dále jsou na dětského posluchače zaměřeny čtyři odstavce v Článku 21 s názvem 

Nahrávání s dětmi a nezletilými, a to v tomto znění: 

21.20 Nezletilý může být způsobilý posoudit svoji účast na nahrávání v závislosti na 

stupni rozumových a volních schopností, kterých s přihlédnutím k věku i individuální 

vyspělosti dosáhl. Rozhodnutí, zda k nahrávání postačí jeho souhlas, nebo bude 

nezbytné vyžádat souhlas zákonného zástupce, záleží především na charakteru pořadu, 

případně podmínkách nahrávání. Pokud není nezletilý s ohledem na charakter pořadu 

nebo podmínky nahrávání schopen zcela posoudit všechny podstatné aspekty své účasti 

nebo o tom vyvstanou pochybnosti, musí si Český rozhlas vyžádat souhlas zákonného 

zástupce. Zpravidla bude dovoleno nahrávat s nezletilými bez souhlasu zákonných 

zástupců ve zpravodajství a publicistice, pokud se jedná o problematiku přiměřenou 

rozumové a volní vyspělosti odpovídající věku dítěte, zatímco souhlas bude nezbytné 

vyžádat při nahrávání uměleckých pořadů. Český rozhlas si vždy vyžádá souhlas 

zákonného zástupce osoby mladší 18 let, jestliže se má nahrávání uskutečnit ve studiích 

Českého rozhlasu nebo ve zvláštních objektech veřejně nepřístupných v době nahrávání 

a sjednaných pro účely nahrávání.  

21.21 Při nahrávání rozhovoru s dětmi je nezbytné vyloučit nátlak, a to i nepřímý, 

vyplývající například z prostředí, v němž se má rozhovor uskutečnit. Českému rozhlasu 

není dovoleno vystavovat děti žádné manipulaci. 

 

21.22 Český rozhlas musí zabezpečit, aby se účinkující děti při nahrávání nestaly 

objektem psychického nebo dokonce fyzického násilí. Nahrávání naplánuje tak, aby 

účinkující děti nebyly přetěžovány a nebyly vystaveny vlivům, které by mohly 

negativně působit na jejich vývoj.  

                                                 

47 Kodex Českého rozhlasu. Rozhlas [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/rada/legislativa/_zprava/kodex-ceskeho-rozhlasu--789056 
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21.23 Zákonným zástupcům nezletilých Český rozhlas na jejich žádost vždy obratem 

poskytne informace o účasti dětí na nahrávání. Pouze za existence podmínek 

předvídaných v čl. 21.11 (například týrané dítě) takovou informaci i bez předchozí 

dohody s nezletilým odmítne poskytnout.  

Přestože se zákon České republiky i kodexy jednotlivých mediálních redakcí 

snaží těmito úpravami předcházet potencionálnímu nebezpečí plynoucímu z volného 

šíření nevhodných audiovizuálních obsahů, jejich působení nemůže být stoprocentní. 

Významnou roli zde hraje i rodina, ve které je dítě vychováváno. Ta musí dohlédnout na 

to, aby dítě nesledovalo a neposlouchalo pro něj nevhodné pořady mezi 22. hodinou 

večer a 6. hodinou ranní a aby i mimo tento čas vyhledávalo pořady určené pro jeho 

věkovou skupinu.  
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2. Historie rozhlasového vysílání pro dětské 

posluchače 

 Historie Československého a později Českého rozhlasu je zajímavým  

a obsáhlým tématem. Rozhlas zažil během své téměř stoleté historie mnoho dějinných 

zvratů a událostí. Ty vždy ovlivňovaly nejen vedení a zaměstnance rozhlasu, ale také 

jeho směřování. Československý rozhlas zažil německou okupaci, období Protektorátu 

Čechy a Morava, druhou světovou válku i změny režimů nejprve k totalitnímu v roce 

1948 a poté o 41 let později zpět k demokracii po sametové revoluci v roce 1989. Pro 

potřeby mé bakalářské práce se v této kapitole zaměřím na přehled významných pořadů 

pro děti, které oslovily dětského posluchače, nebo znamenaly zásadní vývojový zlom.  

 

 

2.1. Od počátku do druhé světové války (1923–1939) 

 Rozhlas začal na území Československa vysílat v květnu roku 1923, a to jako 

soukromá společnost pod názvem Radiojournal. Stát se tedy v počátcích rozhlasu na 

jeho vysílání účastnil pouze okrajově, a to pomocí svého podílu ve společnosti 

Radioslavia, která byla sama podílníkem rozhlasu. Rozhlasovou činnost nicméně stát 

ovlivňoval pomocí právního rámce, jako jsou licenční podmínky nebo podmínky 

poslechu. Lenka Čábelová charakterizuje začátek vysílání slovy „improvizace, 

primitivnost technických a provozních prostředků, technické a finanční problémy, 

programová orientace na živou a klasickou hudbu a burzovní zprávy, nedostatek 

posluchačů a vysoké náklady na poslech rozhlasu“. Dva roky po vzniku Radiojournalu 

se československý stát rozhodl zapojit do rozhlasového podnikání a došlo tak k první 

reorganizaci a zásadním programovým změnám, které se týkaly především politiky  

a aktuálního zpravodajství.48 Právě v roce 1925 se v programu rozhlasu objevují také 

pořady orientované na děti. Rozhlas se během prvních pokusů vysílání pro děti zaměřil 

především na výchovný program, na kterém spolupracoval s pedagogy základních škol. 

Každé úterý a pátek Radiojournal nabízel dětem pohádky, které vypravoval herec Adolf 

Dobrovolný nebo B. Částková. Spisovatel Jaroslav Kvapil vyprávěl Pohádku  

o princezně Pampelišce. Programovou část pro děti vedl odborný učitel Václav Vavřík. 
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Právě jeho vypravování s názvem Do nového školního roku vysílal rozhlas pro školáky 

1. září 1925. Vavřík později v rozhlasu vystupoval jako Strýček Václav. Dalším novým 

pořadem bylo divadlo pro děti, které se dětem snažilo zprostředkovat kulturní výuku. 

Divadlo bylo loutkové a rozhlas přenášel jeho činohry i opery pro děti.49  

 Dalším důležitým pořadem pro děti byly dětské besídky a hudební besídky. Právě 

hudební besídky se začaly vysílat v roce 1926 dvakrát až třikrát do měsíce. Jejich 

úkolem bylo prohloubit v dětských posluchačích zájem o hudbu, naučit je pravidelnému 

poslouchání hudebních pořadů a seznámit je s významnými hudebními skladateli, 

především Bedřichem Smetanou, Antonínem Dvořákem nebo Zdeňkem Fibichem. Tyto 

hudební pořady vedl profesor pedagogického oddělení státní konzervatoře Adolf 

Cmíral. Dětští posluchači si ale nejvíc oblíbili zmíněného Strýčka Václava, který 

předčítal dětem pohádky každou středu a do svého pořadu si zval i jiné umělce, 

například spisovatele Karla Reiniše nebo herce Vlastu Buriana.50  

 Na začátku školního roku 1926/1927 začaly první pokusy o školský rozhlas 

iniciované ředitelem Eduardem Svobodou. Rozhlas tak chtěl rozšířit své služby  

a zároveň vylepšit svou propagaci. Dosavadní program pořadů pro děti neodpovídal 

době školní výuky. Radiojournal tedy začal vysílat v listopadu 1926 každodenně rozhlas 

pro školy, a to od 10 do 11 hodin. Zatím však bez spolupráce se školskými orgány. 

Vysílání pro školy bylo rozděleno na tři dvacetiminutové části – první vyprávěcí, 

druhou hudební a třetí recitační. O tomto vysílání ale stále můžeme hovořit jako  

o experimentálním.51 K vysílání další podoby školského rozhlasu dochází o dva roky 

později, v říjnu 1929. Na tomto vysílání se již podílelo ministerstvo školství. 

Pořad Strýček Václav se do konce desetiletí rozrostl o tematiku významných 

událostí během roku, zábavu pro děti, poznávání nových zvířat nebo o přednášky 

                                                                                                                                               

48 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939. 
49 JANDOVÁ PATZÁKOVÁ, Anna. Prvních deset let Československého rozhlasu. Praha: Nákladem 

Radijournalu, 1935. (str. 89–91) 
50 JANDOVÁ PATZÁKOVÁ, Anna. Prvních deset let Československého rozhlasu. Praha: Nákladem 

Radijournalu, 1935. (str. 132–133) 
51 JANDOVÁ PATZÁKOVÁ, Anna. Prvních deset let Československého rozhlasu. Praha: Nákladem 

Radijournalu, 1935. (str. 133–134) 
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zaměřené na zdravotnické zásady. Právě rady, jak pečovat o svůj chrup, nebo jak 

správně jíst, si vydobyly velkou oblibu u dětských, ale i dospělých posluchačů.52  

 V srpnu 1930 vydal ministr školství a osvěty Ivan Dérer výnos, kterým bylo 

veřejně ohlášeno zavedení pravidelného vysílání školského rozhlasu. Výnos navíc 

ustanovil školský rozhlas za součást školního vyučování na národních školách a jeho 

vedením pověřil speciálně vybraný sbor. Tím skončilo přípravné období vysílání  

a školský rozhlas začal slavnostně vysílat ve své finální podobě dne 19. prosince 1930, 

pravidelné relace byly poté zahájeny 6. února 1931. Jandová-Patzáková ve své knize 

uvádí, že nejvíce se Československo při zavádění školního vysílání inspirovalo  

u anglického rozhlasu, který kladl velký důraz na vzdělávání a pedagogickou 

odpovědnost, na rozdíl od německého, který byl „v zajetí strohého formalismu“ nebo 

švédského, který vysílal až pro střední školy. Československý rozhlas se od ostatních 

poskytovatelů školního vysílání v Evropě odlišoval i tím, že se zaměřil již na děti od 6 

do 9 let, zatímco zbytek Evropy cílil pouze na věkovou skupinu od 9 nebo od 12 let.53 

 Školský rozhlas vysílal každý pátek od 10.30 do 11 hodin pro první stupeň a od 

11.00 do 11.55 hodin pro druhý stupeň základní školy. V relacích se střídalo mluvené 

slovo s hudbou, přičemž mluvené slovo se věnovalo především literatuře. Ihned na 

začátku vysílání byly zřízeny samostatné relace pro Brno a Bratislavu. Následoval 

rozmach na poli programové nabídky a také sílení zpětné vazby, kdy probíhala 

korespondence mezi rozhlasem a jednotlivými školami. Rozhlas také začal organizovat 

v Praze, Brně a Bratislavě kurzy pro pedagogy, aby uměli lépe zacházet s rozhlasovou 

technikou.54 

 Ve druhé polovině 30. let také pokračovaly dětské besídky, které rozhlas vysílal 

třikrát týdně a věnovaly se literatuře, hudbě a loutkovému divadlu. Tyto besídky stále 

spadaly pod vedení Václava Vavříka alias strýčka Václava.   

 V roce 1936 se vedení školského rozhlasu ujal Jindřich Heller, který vytvářel 

nové pořady pro děti a také vypracoval metodiku vysílání pro školy. Školský rozhlas 

                                                 

52 JANDOVÁ PATZÁKOVÁ, Anna. Prvních deset let Československého rozhlasu. Praha: Nákladem 

Radijournalu, 1935. (str. 461) 
53 JANDOVÁ PATZÁKOVÁ, Anna. Prvních deset let Československého rozhlasu. Praha: Nákladem 

Radijournalu, 1935. (str. 466–467) 
54 JANDOVÁ PATZÁKOVÁ, Anna. Prvních deset let Československého rozhlasu. Praha: Nákladem 

Radijournalu, 1935. (str. 471) 
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měl v porovnání s pořady neorientovanými na děti obrovskou produkci. Během jednoho 

roku školní vysílání odbavilo 600 programových jednotek a odpolední vysílání 200 

jednotek. Týdně pak rozhlas věnoval dětem osm hodin, což bylo více hodin, než kolik 

vysílal nejsilnější rozhlas věnovaný zemědělství. V polovině roku 1938 bylo 

rozhlasovým přijímačem vybaveno 46 % národních škol na území Čech a 40 % na 

území Moravy.55  

 Po uzavření Mnichovské dohody v září 1938 a následné německé okupaci 

Československa v březnu 1939 došlo k zásadním změnám v organizaci rozhlasové 

činnosti. Došlo nejen ke změnám ohledně územního uspořádání a tedy ke zmenšení 

rozsahu vysílání, ale také k odchodu mnoha pracovníků rozhlasu ať už z politického 

nebo etnického důvodu. Další problém byla technická stránka věci, kdy se z některých 

míst nesmělo vysílat, nebo byla technika zabavena úplně. Rozhlas se nicméně vůči 

těmto faktům veřejně nevymezoval a byla patrná jeho ústupnost.56 

 

 

2.2. Válečné období až nástup komunismu (1939–1950) 

 Ve školním roce 1942–1943 došlo ve vysílání školského rozhlasu k nové časové 

i obsahové organizaci. Pro školy se vysílalo denně od pondělí do soboty od 10.00 do 

10.30 hodin, a to na všech českých stanicích. O vysílání se tak dělila Praha, Brno  

a Moravská Ostrava podle časových a technických možností. V roce 1942 vypsal Svaz 

spořitelen v Praze rozhlasovou soutěž o nejlepší rozhlasovou hru pro děti a mládež, 

jejímž námětem měla být spořivost. Tři vybrané hry poté rozhlas vysílal právě v rámci 

školského rozhlasu.57 

  Rozhlas se ve dnech 5.–9. května 1945 podílel na Květnovém povstání proti 

nacistům a pomáhal nejen s informováním občanů, ale také je vyzýval k aktivní účasti 

                                                 

55 HRAŠE, Jiří. Profesionalizace vysílání 1930–1938. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí 

českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-867-6200-9. (str. 129) 
56 HRDLIČKA, František. Rozhlas v okupaci 1939–1945. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí 

českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (str. 149–150) 
57 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: 

Český rozhlas, 2003. ISBN 80-867-6200-9. (str. 167) 
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na povstání.58 Po skončení druhé světové války se Československý rozhlas začal 

postupně vzpamatovávat z válečného propagandistického vedení, a docházelo tak 

k reorganizaci vysílacího programu, ale také personálního osazení rozhlasu. První 

poválečná programová porada se konala 22.–25. ledna 1946 v Praze za účasti ministra 

informací Václava Kopeckého a spisovatele Ivana Olbrachta, který byl šéfem IV. 

Odboru ministerstva informací. Na poradě byla ustanovena politická a programová linie 

o sedmi bodech. Třetí bod se zabýval vysíláním pro děti a mladistvé a zněl následovně: 

„Věnovat rozsáhlou péči otázkám dospívající i školní mládeže a pečovat i uplatnění 

v rámci školy co nejobšírněji.“59 

 Ačkoli se začal jevit jasný politický příklon na východ, organizační struktura 

rozhlasu navázala na svou předválečnou podobu. Školský rozhlas i nadále řídil Jindřich 

Heller, který společně s ministerstvem školství a ministerstvem informací připravoval 

vysílání pro všechny stupně škol. Od září 1947 bylo nově zavedeno pravidelné vysílání 

pro mateřské školy. Rozhlas tedy svými pořady cílil na děti od mateřské školy až po 

mladistvé na vyšších odborných školách.60  

 Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 se rozhlas jako nejvlivnější 

sdělovací prostředek dostal do rukou KSČ, a pouhé dva měsíce nato byl zestátněn a 

ustanoven pod názvem Československý rozhlas. Jeho novým úkolem se stalo „sloužit 

lidu a komunistické straně“.61 Rozhlas měl nově k dispozici dva programové okruhy, 

mělnický vysílač a německé vysílací pracoviště v Karlíně, které bylo nyní opuštěné. 

Školský rozhlas vysílal pravidelně od pondělí do pátku od 10.00 do 10.30 hodin. Náplní 

vysílání ale bylo především zpravodajství ministerstva školství a osvěty a informace 

týkající se opatření pro školy, úřady a ústavy.62 

 Školský rozhlas začal ve školním roce 1947–1948 vysílat pořady speciálně 

zaměřené na různé stupně škol. Zásadní změnou bylo, že rozhlas přestal působit pouze 

                                                 

58 HRDLIČKA, František. Československý rozhlas v Květnovém povstání 1945. Od mikrofonu  

k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-

00-9. (str. 176) 
59 JEŠUTOVÁ, Eva. Budovatelský rozhlas 1945-1948. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí 

českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas. ISBN 80-86762-00-9. (str. 192–193) 
60 JEŠUTOVÁ, Eva. Budovatelský rozhlas 1945-1948. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí 

českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (str. 195) 
61 Rozhlasová historie: Historie rozhlasu v kostce. Český rozhlas [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-04-17]. 
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jako zpestření výuky, kdy se pořady věnovaly především vlastivědné, umělecké  

a didakticko-naučné tematice, ale začal vysílat především tzv. aktuálně výchovné relace 

a budoval si tak okruh budoucích pravidelných posluchačů. Pořady pro školy byly 

rozděleny na několik skupin. Jednalo se o pořady pro školy mateřské a nižší stupně 

odborných škol (složené především z pohádek a scének), dále o pořady zaměřené na 

vyšší stupeň obecných škol (jejichž obsah se skládal z pohádek, scének a pořadů  

s tematikou vlastivědy, historie i současnosti), program pro měšťanské a nižší střední 

školy (nabízející pořady vlastivědné, přírodovědné, zeměpisné, technické, dějepisné  

i umělecké), dále rozhlas pro vyšší školy střední a odborné (především pásma a pořady 

věnované česko-slovenské vzájemnosti, politickým aktualitám, technice, ale také poezii 

a kulturním informacím) a jako poslední rozhlas pro zimní rolnické školy (vysílal 

především tematiku spojenou s družstevnictvím). Pro každý stupeň školy byla také 

připravována specifická ranní hlášení školského rozhlasu, která probírala aktuality ve 

společnosti, ale také činnost žákovských samospráv a vedle profesionálů usedali za 

mikrofon i sami studenti, učitelé a profesoři nebo hosté, především z umělecké oblasti. 

V rámci budovatelského ducha dostal prostor ve vysílání také Svaz české mládeže, nebo 

organizace Pionýr.63 

  Podle předválečné tradice rozhlas dále vysílal hudební výchovu, zaměřenou 

především na vývoj české hudby. Stejně tak nechyběla ani literárně-dramatická 

výchova, kde se vysílaly „sobotní hry pro mládež, nedělní pohádky, besídky pro 

nejmenší, večerní pohádky a večerní pořady pro dospělejší mládež“. Od školního roku 

1948–1949 se poslech školského rozhlasu stal povinným pro první dva stupně školy. 

Novinkou a zásadní změnou pro školský rozhlas bylo vysílání jazykových kurzů 

věnovaných ruštině, angličtině nebo polštině, které rozhlas nabízel jak pro začátečníky, 

tak pro pokročilé. Ozvláštněním pak byla výuka Morseovy abecedy.64 

 

 

                                                                                                                                               

62 JEŠUTOVÁ, Eva. Budovatelský rozhlas 1945-1948. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí 
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2.3. Rozhlas po nástupu totality (1950–1968) 

 Na počátku 50. let prošel rozhlas jednou z dalších reorganizací, která přinesla 

rozdělení hlavních redakcí, a to na: politickou, literárně-dramatickou, hudební 

vysílání a vysílání pro děti a mládež. Vedením rozhlasu československá vláda v roce 

1952 pověřila Československý rozhlasový výbor.65 Každá redakce se dále rozdělila na 

jednotlivá oddělení. Hlavní doménou redakce pro děti a mládež (po reorganizaci plným 

názvem hlavní redakce pro děti a mládež, tedy HRDM) zůstal osvědčený školský 

rozhlas, který nově spadal pod redakci vysílání pro školy. Přibyla pionýrská redakce 

(pro děti od 6 do 14 let), redakce vysílání pro mládež (od 15 až do 30 let), vzdělávací 

redakce pro mládež a dvě umělecké redakce – hudební a literární.66 

 Rozhlas byl v 50. letech často používán jako nástroj komunistické strany, která 

ho považovala za výborný prostředek k převýchově a šíření komunistické osvěty. Nový 

výklad tak dostávaly dějiny, světová filozofie nebo náboženství. Vysvětlována zde byla 

i potřeba táborů nucených prací a varování před cizími zahraničními agenty. Cílem bylo 

vštípit posluchačům „správný“ názor na dění ve světě.67 

 Podobu redakce pro děti a mládež ovlivňovaly tři důležité rozhlasové osobnosti 

– Jindřich Heller, který stál v jejím čele už od roku 1936 a podílel se především na 

vytváření rozhlasu pro školy, Josef Kolář, pedagog a přírodovědec, a pedagog Miloslav 

Disman, který zastával myšlenku výchovy dětí uměním. Tyto osobnosti v rozhlase 

působily opravdu dlouhou dobu a během několika různých režimů. Bylo tomu tak proto, 

že dětská redakce se politicky neangažovala, a tudíž se jí vyhnuly vlny čistek, které 

měly za cíl odstranit nepohodlné zaměstnance.68 Podoba rozhlasu pro školy tedy 

navazovala na svou dvacetiletou tradici a vysílací časy se prakticky nezměnily. Osmá 

hodina ranní připadala na Hlášení školám a později pořadům Děti vám zpívají nebo 

kurzům ruštiny. Josef Kolář vytvářel nauková a výchovná pásma, mezi které patřily 

například pořady Malé příčiny a velké následky (o původcích nemocí, jako je malárie 
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nebo spavá nemoc), Vývoj života, Užitečný hmyz nebo Dávný život. Školský rozhlas ale 

nenabízel pouze vzdělávací pořady, začal vysílat i rozhlasové zájmové kroužky. Mezi 

ně patří Pohledy do světa, které seznamovaly posluchače s životem mladých lidí 

v jiných zemích, Kultura mladýma očima nebo série informací a písní Píseň přátelství 

ať zpívá.69  

 Svaz mládeže se snažil do svých řad přilákat nové členy, a tak místo svazáckých 

schůzí, recitačních souborů a brigád začal v roce 1954 vysílat pořad U táborového ohně, 

který napodoboval skautské tábory a hry. Rozhlas v rámci pořadu zasílal rozmnožené 

Písně táborového ohně každému, kdo si o ně napsal. Dalším nově uvedeným pořadem 

bylo Mládí republiky, který uváděli herci Josef Vinklář a Jana Dítětová. 

V dětské redakci pracoval také zahraniční zpravodaj Ludvík Čermák, který se snažil 

posluchačům předat svou lásku k jazzové hudbě a i po svém odjezdu do New Yorku i 

nadále obohacoval vysílání pro děti svými nahrávkami. Svazácké nadšení ale koncem 

padesátých let postupně ustupovalo a v rozhlasovém éteru začal vznikat prostor pro 

pořady s kritickým pohledem do života mládeže. V roce 1958 tak vznikl pořad Mikrofon 

mladých, který byl předzvěstí dnes již ikonického živého pořadu Mikrofórum. Postupné 

uvolnění signalizoval také pořad Podvečer s písničkou.70  

 S koncem padesátých a začátkem šedesátých let se postupně uvolňovaly nejen 

poměry ve společnosti, ale také ve vysílání Československého rozhlasu. Projevuje se 

tendence k vytváření nových typů pořadů, které nyní mohly nabídnout kritičtější  

a hlubší pohled na různou tematiku. Sílí také snaha o zcivilnění rozhlasového vysílání  

a o větší pohotovost a otevřenost rozhlasového programu. Technologický vývoj  

a možnosti pak nabídly nové metody v přípravě pořadů. Přichází tak období, nazvané 

Milanem Ryklem jako renesance rozhlasu, které je spjato se vznikem nových pořadů.71  

 Vedoucím a šéfredaktorem hlavní redakce pro děti a mládež (dále jen HRDM) se 

v roce 1959 stal Ferdinand Smrčka. Pod jeho vedením začala redakce nabízet velmi 

pestrou skladbu programů. Tvořily ji především pohádky pro děti a mládež, hudebně  

a literárně vzdělávací pořady pro děti, Hovory s rodiči, hry, pořady o vědě a technice, 
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ale také vysílání pro vojáky a chlapce na vojně, nebo publicistiku v pořadu Pionýrská 

jitřenka. Všemi rubrikami HRD se prolínaly tematicky jednotné vysílací prvky, kterými 

byly například ideově-politické požadavky, významné celostátní akce a výročí, 

osvětové kampaně, spartakiády, informace o výrobních hnutích a naukové pořady.72  

 Na počátku 60. let se vyvíjela rozhlasová publicistika, kterou HRDM 

neopomenula, a začala vysílat debatní pořad Mládí republiky, který byl později 

nahrazen diskusní relací Včera mi bylo patnáct. Ta se se věnovala aktuálním tématům 

ze života mládeže a jako hosté zde vystupovali umělci, spisovatelé nebo vědci. 

Nejvýraznějším pořadem, který se zabýval názory a problémy mládeže, byl už zmíněný 

pořad Mikrofon mladých. Na jeho tvorbě se podílel například Ludvík Vaculík, Dita 

Skálová nebo Ivo Možný. Pořad se jako jeden z prvních otevřeně vyjadřoval k doposud 

zakázaným tématům nebo osobnostem a nebál se přít nebo nesouhlasit.73  

Snahy ÚV KSČ o zařazení nezáživných témat, která měla propagovat myšlenky 

komunismu a usměrňovat vztah mládeže k práci a ke společnosti, ale přesto neustávaly. 

V rozporu s tím se strana dožadovala nových a neotřelých přístupů k dětskému  

a mladému posluchači, což přivádělo tvůrce těchto pořadů do opravdu svízelných 

situací. Pokoušeli se tedy publicisticky velmi nepřitažlivá témata nabídnout 

posluchačům tak, aby se k nim mohli sami vyjádřit, projevit svůj názor, o tématu 

samostatně přemýšlet, a nepřejímat pouze stanovisko, které se jim nabízí. Byla to tedy 

právě publicistika pro děti, kde se postupné uvolňování myšlení v rozhlasovém vysílání 

začalo projevovat. Jasnou ukázkou bylo vedení pořadu Pionýrská jitřenka, které se na 

jedné z porad dohodlo, že přestane dětem předhazovat politické poučky a názory, ale 

nabídne jim tematiku, o kterou se posluchači skutečně zajímají. Klíčovým se nově stal 

pořad Vysílejte s námi!, kde vybrané téma doplňovala anketa s dětmi a na závěr 

problematiku ještě posoudil odborník. Dalšími vysílanými pořady, které znamenaly 

změnu a posun v rozhlasovém vysílání, byly například: O frázích, O vkusu a nevkusu, 
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Kdo je hrdina, Proč se učíme cizím jazykům, Čemu se smějeme nebo O žákovských 

knížkách.74  

Rok 1960 do rozhlasového vysílání pro děti přinesl novinku v podobě 

takzvaných problémových pořadů. Byl to programový blok, který měl zkombinovat 

publicistické a umělecké prvky. Vznikl tedy pořad Večer po neděli, složený z psaných 

příspěvků, reportážních rozhovorů, literárních útvarů, scének, hudby a písní, spojený 

pomocí autorského textu průvodce. V pořadu se probírala závažná témata týkající se 

problémů mladých, především s uspořádáním společnosti.75 

 V roce 1965 vznikl přelomový pořad Mikrofórum, který měl původně za úkol 

především odvést mladou generaci od poslechu zahraničních rádií a navrátit je do 

náruče Československého rozhlasu. Hlavním průvodcem Mikrofóra byl Milan Rykl. 

Pořad vysílal nejen atraktivní hudbu, ale také se věnoval aktuálním ožehavým tématům 

ze společnosti a poskytl tak posluchačům spojení zábavy a zajímavých otázek. Do 

každého dílu byl pozván jiný host, kterému mohli posluchači v závěru telefonicky 

pokládat otázky. Celý pořad byl navíc vysílán živě, takže během něho často docházelo 

k improvizaci a politicky nevhodné poznámky nemohly být v průběhu vysílání 

odstraněny. To všechno udělalo z Mikrofóra velmi úspěšný pořad, do kterého chodili na 

rozhovor významní představitelé kultury, vědy sportu, ale také politiky.76 

 Co se týče nejmladších dětských posluchačů, i pro ně se v 60. letech zrodily 

nové pořady. Literárně-dramatická redakce pro ně nabízela množství pohádek, her, 

četby i naučných pořadů, mezi které patřily například Na dobré chvilce nebo Putování 

po hradech a zámcích. Nejposlouchanějším pořadem byly nedělní pohádky, které se 

těšily velké oblibě malých i velkých posluchačů. Pod názvem Dobrou noc, děti! se 

vysílaly desetiminutové pohádky, kterými prováděla hlavní postavička skřítka Hajaji  

a které se velmi rychle zařadily mezi nejúspěšnější rozhlasové programy. Hajaju 

namlouval Vlastimil Brodský, který byl u dětských posluchačů velmi oblíbený.77 
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Skřítku Hajajovi se v různých obměnách podařilo zůstat ve vysílání rozhlasu až do 

současnosti.  

 Na milovníky vědy se zaměřovala redakce vědy a techniky pro mládež, jejímž 

hlavním pořadem byl od roku 1962 Meteor. Pořad byl určen pro celou rodinu a věnoval 

se především popularizaci vědy a ekologii. Jeho prvním redaktorem byl Oldřich Ungra, 

který si za mikrofon zval známé vědce, kteří dokázali vědecké poznatky zjednodušeně 

vysvětlovat dětem. Meteor pořádal přírodovědné soutěže pro středoškolské studenty 

Natura semper viva nebo také speciální prázdninové vysílání s názvem Meteor na stezce 

dobrodružství, které se vymykalo tradičnímu vysílání letních repríz.78 Meteor se stejně 

jako skřítek Hajaja objevuje ve vysílání pro děti dodnes.  

 Školský rozhlas HRDM se zaměřil na přípravu pořadů, které by bylo možné 

vysílat pro všechny typy škol. Pořady nejčastěji pocházely z dílen literárně-dramatické, 

hudební nebo vědecké a technické redakce. Pro nejmladší děti to byly v dopoledních 

hodinách dvacetiminutové pořady: Pro mateřské školy, Děti vám zpívají, Besídka pro 

nejmenší nebo Tělovýchovné chvilky. Odpolední vysílání pak bylo určeno pro děti  

a mládež s pořady: Na dobré chvilce, Kohoutek, Podvečerní chvilka pro děti a Literární 

besídka. V 60. letech došlo ke změně ve vysílání naučných pořadů pro základní  

a střední školy, které přestaly mít uplatnění. Toto vysílání bylo v letech 1961–1962 

následně omezeno na první stupeň základní školy, tedy pro první až pátou třídu. 

Vzdělávací pořady ale byly zařazeny do všech redakcí spadajících pod HRDM. Úspěch 

měly u posluchačů besedy s Václavem Vilémem Štechem o architektonickém vývoji 

Prahy nebo cyklus Miloše Kratochvíla Co to je, když se řekne…, o starých lidových 

rčeních, a jeho seriál Hudební abeceda o hudebních formách, nástrojích a pojmech.79 
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Hudební redakce pod vedením Heleny Karáskové vytvářela naučné a vzdělávací 

pořady. Patřila mezi ně Hudební besídka pro nejmenší, Hudební besídka pro starší děti 

a Hudební pořad pro mládež, dále se hudební redakce věnovala vysílání pro školy  

a pravidelnému přenášení Koncertů pro mládež, ve kterých často vystupoval Dětský 

pěvecký sbor pod vedením Bohumila Kulínského. Zásadním zlomem v hudebním 

vysílání se roku 1965 stala mezinárodní interpretační soutěž, která dala vzniknout 

každoročnímu festivalu mladých interpretů s názvem Concertino Praga. Soutěž byla od 

svého druhého ročníku přenášena živě a účastnilo se jí mnoho zahraničních hostů, čímž 

se dostala i do zahraničního vysílání.80 

 Po zrušení cenzury 26. června 1968 mohl rozhlas na velmi krátkou dobu 

svobodně vysílat. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 ale následovalo 

sedm dní, které se zásadně zapsalo do historie Československého rozhlasu. Rozhlas 

sehrál vůdčí roli mezi informačními médii, ale také se ukázal jako organizátor 

obyvatelstva a byl zásadním sjednocujícím prvkem celé společnosti. V následujícím 

období historie nazývaném jako normalizace musely rozhlas z politických důvodů 

opustit stovky jeho zaměstnanců.81   

 

 

2.4. Rozhlas od normalizace do současnosti (1968– ) 

 Normalizační vedení rozhlasu si jako jeden z hlavních úkolů vytyčilo právě péči 

o dětského a mladého posluchače. Důraz rozhlas kladl především na kategorii takzvané 

dopívající mládeže a nejmladší věkovou kategorii upozadil. Důvod byl jasný, bylo třeba 

předejít opětovné liberalizaci ve společnosti, kterou měli na svědomí nejčastěji mladí 

lidé a vysokoškolští studenti. Do čela HRDM se začátkem 70. let dostal šéfredaktor 

Svatopluk Dolejš, který tvrdě zastával normalizační rétoriku. HRDM vysílala především 

umělecký a vzdělávací nebo publicistický program. Právě vzdělávací pořady pro 

věkovou kategorii od 12–20 let se snažily mládež vychovávat v duchu komunistické 

                                                 

80 RYKL, Milan. Renesance rozhlasu 1959-1968. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého 

rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (str. 321) 
81 BOUČEK, Zdeněk a Jiří HUBIČKA. Období normalizace 1968-1989. Od mikrofonu k posluchačům: z 

osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (str. 337–

338) 

 



  

31 

 

ideologie. V polovině 70. let se většina publicistických pořadů začala odbavovat živě, 

což nahrávalo například pořadu Mikrofórum, který se po pauze od srpna 1968 do ledna 

1969 opět pravidelně vysílal. Jeho charakter se ale přizpůsobil proudovému vysílání  

a skládal se z jednotlivých tříminutových vstupů, rozhovorů a informací doplněných  

o hudební proklad. Ve vysílání se nadále objevoval také týdeník Meteor zaměřený na 

přírodu, vědu a techniku. Nově vzniklými hudebními pořady byly Metronom, Toulky za 

písničkou nebo Start. Vládnoucími pořady začátku 70. let se pak staly Mládežnický 

pondělník a Kontakt, které v týdenním vysílacím schématu společně tvořily 100 minut. 

Zajímavostí byl také čtyřhodinový blok Vysílá studio mladých, který každé pondělí od 

19.00 do 23.00 vysílala stanice Praha. Mnoho nových pořadů vzniklo v závěru 

desetiletí, kdy byl v roce 1979 vyhlášen Mezinárodní den dítěte. Byly to nové seriály  

a dílčí pořady z dílny redakce Pionýrské jitřenky nebo četby a pohádky literárně-

dramatické redakce. Právě literárně-dramatická redakce i nadále připravovala program 

pro nejmenší posluchače, například velmi oblíbené pořady Dobrou noc, děti nebo 

Hajaju.82  

 V 80. letech se začalo vysílat mnoho výchovných pořadů, zaměřených na 

konkrétní oblasti. Vznikl tak cyklus dvacetiminutových relací, například: Otvírání 

studánek o ochraně životního prostředí, ABC malých doktorů o zdravotní osvětě nebo 

Zlatá zebra o bezpečnosti silniční dopravy. Z tvůrce těchto cyklů Bohumila Koláře se 

v polovině 80. let stal šéfredaktor HRDM. Právě on inicioval roku 1982 vznik Domina, 

které v sobě spojovalo příspěvky „publicistické, výchovně-vzdělávací, uměleckoslovesné 

i hudební“. Nově vniklá Redakce mládežnické publicistiky pak dostala na starost čtyři 

programové řady s vlajkovými pořady Mikrofórum, vysílané každý všední den 

a pravidelným počtem 1 200 000 posluchačů, Kontakt, Studentský chlebíček a Studio 

mladých vysílané v pondělí večer, které se taktéž těšilo velkému zájmu s pravidelným 

počtem milion posluchačů. Po roce 1986 se do vysílání začaly čím dál více prosazovat 

tendence ke změně a přestavbě vysílacího programu. Projevovaly se hlavně častou 

kritikou stavu československého hospodářství a HDRM značně svou odvahou 

převyšovala ostatní redakce ve svém postoji ke zpracovávání společensko-kritických 

témat. Na začátku roku 1987 se Mikrofórum rozrostlo o Noční linku Mikrofóra, která 
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fungovala jako rozhovory o životě s mladými lidmi. A byli to právě redaktoři Mikrofóra 

Daniela Sedlářová, Ivan Rössler a Ivan Jablonský, kteří byli prvními reportéry, kteří po 

listopadových událostech roku 1989 otevřeně informovali o společenském dění. V září 

1989 poté ve spolupráci s HDRM v Praze a Hlavní redakce pro děti a mládež  

a vzdělávání v Bratislavě vznikl nový programový okruh pro mladé posluchače 

s názvem EM. Stanice vysílala to nejlepší z české i slovenské redakce  

a v osmihodinovém vysílání nabízela Mikrofórum, Noční linku Mikrofóra, Rádio Elán  

a Modrou vlnu doplněné o aktuální informace ze světa politiky, ekonomiky i kultury  

a hudbu.83  

 Po sametové revoluci v roce 1989 se rozhlas začal postupně navracet ke svému 

původnímu údělu, tedy nezaujatě informovat o aktuálním dění ve společnosti, vzdělávat 

a bavit posluchače. V roce 1990 se ještě jako Československý rozhlas stal členem 

European broadcasting union, tedy Evropské vysílací komise. Roku 1991 byl pak 

Československý rozhlas podle zákona 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ustanoven jako 

veřejná instituce, financována z koncesionářských poplatků a zcela nezávislá na státě. 

K prvnímu lednu 1993 vzniká Český rozhlas podle novely zákona 36/1993 Sb.,  

o Českém rozhlasu. 84 

 První dva roky 90. let můžeme považovat za období, které bylo pro dětské 

posluchače rozhlasově velmi vstřícné. Pro nejmenší děti byly i nadále vysílány úspěšné 

nedělní pohádky, Hajaja, Rádio na polštář, klub dětí Domino a Meteor. Vznikaly i nové 

pořady, například zvukový týdeník pro děti Turádio nebo půlhodina povídání s dětmi  

a o dětech Dospělým přístupno. V roce 1992 byla zrušena Hlavní redakce pro děti  

a mládež a pořadů zaměřených na tuto věkovou skupinu postupně ubývalo. Roli v tom 

sehrála i skutečnost, že začaly vznikat soukromé rozhlasové stanice, které také nabízely 

program pro nejmenší věkovou kategorii.  

 

 

                                                 

83 BOUČEK, Zdeněk a Jiří HUBIČKA. Období normalizace 1968-1989. Od mikrofonu k posluchačům: z 

osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (str. 388) 

 
84 Rozhlasová historie: Historie rozhlasu v kostce. Český rozhlas [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-04-17]. 

Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/historie/ 
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Roku 1997 stanice Český rozhlas 2 vytvořila „večerní program pro kluky  

a holky“, který dostal název Domino a obsahoval pořady jako Hajaja nebo Rádio na 

polštář. Znamenal ale zánik rozhlasového klubu dětí.85 Programový blok Domino ale  

ve vysílání zůstal jen do roku 1999, kdy byl zrušen. Poté si jeho název zaregistrovalo  

v podobě internetového rádia občanské sdružení nezávislé na Českém rozhlasu.86 

Stanice Český rozhlas 2 jej v roce 2004 uvedla zpět do vysílání, kde zůstal do roku 

2012, kdy bylo jeho vysílání ukončeno.87 Pořad Mikrofórum byl nejprve přesunut na 

stanici Český rozhlas 1 – Radiožurnál, který ho vysílal do roku 2001. Od té doby ho 

vysílá Český rozhlas – Dvojka.88 A právě Český rozhlas – Dvojka byl až do roku 2013 

jediným vysílatelem pořadů pro děti. Další stanice Českého rozhlasu se tvorbě pro děti 

věnovaly pouze příležitostně. Český rozhlas 6 nabízel například pořad Rádium a Český 

rozhlas Vltava hudební pořad Sluchátko, který se věnoval také vzdělávání.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

85 BOUČEK, Zdeněk a Jiří HUBIČKA. Období normalizace 1968-1989. Od mikrofonu k posluchačům:  

z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (str. 464) 
86 ROŽÁNEK, Filip. Dětské vysílání Českého rozhlasu hledá cestu k digitální generaci. In: Svět rozhlasu: 

Bulletin o rozhlasové práci [online]. 2013, roč. 30, str. 31–32 [cit. 2016-04-23]. 
87 Český rozhlas 2 Praha: O pořadu Domino. Český rozhlas [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-04-23]. 

Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/domino/about 
88 BOUČEK, Zdeněk a Jiří HUBIČKA. Období normalizace 1968-1989. Od mikrofonu k posluchačům:  

z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. (str. 465) 
89 ROŽÁNEK, Filip. Dětské vysílání Českého rozhlasu hledá cestu k digitální generaci. In: Svět rozhlasu: 

Bulletin o rozhlasové práci [online]. 2013, roč. 30, str. 30–31 [cit. 2016-04-23]. 
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3. Současné veřejnoprávní stanice a pořady pro děti 

 Devadesátá léta dvacátého století znamenala pro rozhlasovou tvorbu 

znovunabytí ztracené svobody slova a možnost reorganizace rozhlasu, ale také přinesla 

velkou konkurenci v podobě vznikajících soukromých rozhlasových a televizních 

stanic. Tyto stanice dětské posluchače a diváky neopomenuly a začaly pro ně vytvářet 

vlastní bohatý program. Rozhlas nebyl na tuto změnu dobře připraven a ocitl se 

v nečekané situaci. Vysílání veřejnoprávního rozhlasu pro děti neodpovídalo jejich 

novým potřebám, trávení volného času ani aktuálním trendům ve vzdělávání. Postupně 

se tak toto vysílání dostalo na okraj zájmu dětských posluchačů. Rozhlas navíc 

nedokázal včas a správným způsobem zachytit nový technologický vývoj a internetové 

stránky, které pro děti vytvořil, opět nedokázaly vzdorovat kvalitnější a především 

zajímavější konkurenci. Bylo jasné, že směr, kterým se vysílání pro děti ubírá, se musí 

změnit. Generální ředitel Peter Duhan v roce 2011 jako jednu z hlavních priorit určil 

reformu vysílání pro děti a vytvoření kvalitního programu.90  

Současné rozhlasové vysílání pro děti prožívá opravdový rozkvět. Veřejnoprávní 

rozhlas i televize spustily specializované programy určené pro dětské posluchače  

a diváky, a neopomíjejí je ani na svých dalších vysílacích stanicích, které sice nejsou 

dětem přímo určeny, ale přesto jim některé pořady věnují. V následujících 

podkapitolách se budu podrobně věnovat Rádiu Junior, na které se v této práci zaměřuji. 

Podrobně popíšu jeho vznik, strukturu a programové schéma s pomocí specifikace 

obsahu nabízených pořadů pro děti. Věnovat se budu také dětskému vysílání na stanici 

Český rozhlas – Dvojka. Touto kapitolou bych ráda poskytla ucelený přehled 

veřejnoprávního vysílání pro děti v českém rozhlasovém éteru.  

 

 

 

 

                                                 

90 ROŽÁNEK, Filip. Dětské vysílání Českého rozhlasu hledá cestu k digitální generaci. In: Svět rozhlasu: 

Bulletin o rozhlasové práci [online]. 2013, roč. 30, str. 31 [cit. 2016-04-23]. 
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3.1. Rádio Junior 

 Rádio Junior je veřejnoprávní stanice Českého rozhlasu, která je určena dětským 

posluchačům od pěti do dvanácti let, jejich rodičům a pedagogům. Rádio vysílá na 

internetu a digitálně 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Ve všední dny pak od rána do 

večera dokonce živě. Je tak jedinou rozhlasovou stanicí ve východní Evropě, která 

dětskému posluchači věnuje takový objem vysílacích hodin denně.91 

 Zpočátku se jednalo o příspěvkový portál Rádio Junior, který byl spuštěn 

v pondělí třetího září 2012, tedy na první školní den. Stejnojmenný hodinový blok pak 

vysílal Český rozhlas – Dvojka, a to od pondělí do soboty od 19.00 do 20.00 hodin. 

Vysílání tvořila různá témata, diskuze s hosty, četba na pokračování, pohádky, písničky 

a soutěže.92  

Internetové vysílání odstartovalo Rádio Junior prvního listopadu 2012 v podobě 

celodenní stanice. Ve všední dny se vysílalo od půl sedmé ráno (o víkendu od osmi) do 

devíti hodin večer, kdy moderátory nahradil až do ranních hodin nekomentovaný 

písničkový proud. Program se skládal z básniček, říkadel, pohádek, her, písniček  

a moderovaných bloků pro různě staré děti. Stream93 přinesl dětem původní tvorbu, kde 

se představily nové pohádkové postavičky, které děti prováděly napříč programovým 

schématem. Jako moderátoři se uvedli Tomáš Vacek a Jiří Kohout. Ti vystupovali jako 

poškoláci Venda a Fráňa, kteří musí zvládat těžké překážky pravopisu nebo si vymyslet 

pomůcky na zapamatování při učení. Zora Jandová pro děti vytvořila pořad 

Desetiminutovka, ve kterém jim vysvětlovala různá slova. I nadále se každý den 

internetový stream propojil s vysíláním Dvojky, kde fungoval pod jménem Klub Rádia 

Junior.94 

                                                 

91 Pro rodiče: Zora Jandová představuje Rádio Junior. Rádio Junior [online]. Praha, 2013 [cit. 2016-04-

24]. Dostupné z: http://www.radiojunior.cz/pro-rodice 
92 AUST, Ondřej. Nové Rádio Junior Českého rozhlasu bude vysílat od 3. září jako hodinový blok na 

Dvojce.Mediář [online]. 2012 [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/nove-radio-junior-

ceskeho-rozhlasu-bude-vysilat-od-3-zari-jako-hodinovy-blok-na-dvojce/ 
93 „Streaming je technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a koncovým 

uživatelem. V současné době se streaming využívá především pro přenášení audiovizuálního materiálu 

po internetu. Může probíhat v reálném čase (internetová televize nebo rádio), nebo systémem Video on 

demand (např. Youtube).“ Straming. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Streaming 
94 ROŽÁNEK, Filip. Dětské vysílání Českého rozhlasu hledá cestu k digitální generaci. In: Svět rozhlasu: 

Bulletin o rozhlasové práci [online]. 2013, roč. 30, str. 31 [cit. 2016-04-24]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Internetov%C3%A1_televize&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%A9_r%C3%A1dio
https://cs.wikipedia.org/wiki/Video_na_vy%C5%BE%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Video_na_vy%C5%BE%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/YouTube
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Jako digitální stanice začalo Rádio Junior vysílat 1. března 2013. Jeho dosah se 

tím rozšířil a je dostupné na internetu, v televizi i digitálním rozhlasu, na satelitu, 

v kabelové televizi, ale také pomocí vlastní mobilní aplikace. Cílem rádia bylo oslovit 

současné posluchače pomocí moderních technologií – chytrých telefonů, tabletů  

a hybridních televizí. Zásadní změna nastala také v programu, který je od této doby 

odbavován od 7.00 do 20.00 hodin živě.95  

Šéfredaktorkou Rádia Junior je herečka, zpěvačka a moderátorka Zora Jandová. 

Ta shrnuje svou představu o podobě a poslání rádia následovně: „Rozhlas má oproti 

televizi ohromnou výhodu – tím, že jsou omezeny vizuální vjemy – rozvíjí fantazii  

a kreativitu. Tvůrčí lidé dosahují snáze úspěchu v jakémkoli oboru, je jedno, kolik jim je 

let. Navíc jsou naše pohádky, četby i písničky vybírány tak, aby v dětech vyvolávaly 

pozitivní emoce, které současná mnohdy velmi agresivní doba spíš potlačuje. (…) Naší 

snahou je neupoutávat děti k různým technologiím a přístrojům na dlouhou dobu, 

naopak se snažíme je nalákat k četbě, ke sportu nebo k pobytu v přírodě. (…) Jako 

veřejnoprávní médium se snažíme učit děti tolerantnímu a ohleduplnému přístupu ke 

všemu, co je obklopuje. Chceme být bezpečným místem, kde na ně čekají korektní 

informace, ale i radost a dobrá nálada, o které věříme, že je nakažlivá.“96  

Dalšími cíli Junioru je podpořit vzájemnou komunikaci mezi dětmi a rozvíjet 

jejich vztahy s rodinou a pedagogy, a tak zlepšovat mezigenerační vztahy a vzájemné 

pochopení. Rádio stojí o zpětnou vazbu a podporuje také komunikaci mezi dětmi  

a samotným rádiem. Zásadním cílem programu je zlepšování vědomostí dětí a nabízení 

pravdivých informací. Rádio dětem pomáhá také k úspěchu ve škole a se získáním úcty 

k sobě samému.97 

Rádio Junior využívá jako své pomocníky pohádkové postavičky, které dětské 

posluchače provádí celým vysíláním. Víla Budínka učí děti zpívat lidové písničky ve 

svém pořadu Notováníčko, hodný skřítek Hajaja dětem vypraví pohádky před spaním a 

nakonec je zde i jeden záporný element – strašidlo Ušoun Rušoun s velkýma barevnýma 

                                                 

95 ROŽÁNEK, Filip. Dětské vysílání Českého rozhlasu hledá cestu k digitální generaci. In: Svět rozhlasu: 

Bulletin o rozhlasové práci [online]. 2013, roč. 30, str. 31-32 [cit. 2016-04-24]. 
96 Pro rodiče: Zora Jandová představuje Rádio Junior. Rádio Junior [online]. Praha, 2013 [cit. 2016-04-

24]. Dostupné z: http://www.radiojunior.cz/pro-rodice 

 
97 Pro rodiče: Zora Jandová představuje Rádio Junior. Rádio Junior [online]. Praha, 2013 [cit. 2016-04-

24]. Dostupné z: http://www.radiojunior.cz/pro-rodice 

http://www.radiojunior.cz/pro-rodice
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ušima. Ušoun je nezbeda, který narušuje vysílání. Vyváří šumy a bučí, nebo „ukusuje“ 

části písniček. Junior využívá Ušouna jako příklad toho, že ačkoli někdy zlobí, mají ho 

v rádiu všichni rádi, a děti se s ním mohou ztotožnit. Právě tyto postavičky pomáhají 

dětem s pochopením celého rádiového programu a tvoří spojovací prvek mezi 

jednotlivými pořady. Zároveň ale dětem přináší, právě v podobě Ušouna, nečekané 

zvraty, které je zaujmou, kdyby se u vysílání začaly nudit.98  

Rádio Junior denně vysílá ve střídajících se ranních a odpoledních blocích. 

Program tvoří hlavně pohádky českých i zahraničních autorů, četby na pokračování, 

písničky a říkadla, rozhovory s hosty, seriály a soutěže. Jednotlivým pořadům 

z programové nabídky budou věnovány následující podkapitoly níže. Celé schéma 

vysílání je přizpůsobeno podobě a průběhu dětského dne. Ranní vysílání je zaměřeno na 

vstávání do školky nebo školy a získání dobré nálady. Program bere v úvahu, jak staří 

posluchači jsou právě na příjmu, a rána jsou tedy zaměřena na děti, které chodí do 

mateřské školky. Odpoledne jsou pak věnována hlavně starším dětem, které se vrací ze 

školy.99 Denní vysílání je rozděleno do následujících bloků (stav k dubnu 2016): 

00:00-06:00 Ušounův snář 

06:00-08:00 Ušounův start 

  08:00-12:00 Ušounoviště 

12:00-15:00 Ušounovo po "O" 

15:00-19:00 Ušounova herna 

19:00-20:00 Klub Rádia Junior 

20:00-06.00 Ušounův snář 

 

 Dopolední program začíná každý všední den blokem Ušounův start. Ten se 

úvodní půlhodinu věnuje povídání na vybrané téma. To se po většinu času mění každý 

den, ale může mu být věnován i celý týden. Tento čas je určený k tomu, aby se děti 

probudily a začaly vysílání věnovat pozornost. Následuje pořad Minutová hra Rádia 

Junior, která posluchačům nabízí krátké vtipné příběhy. Dalšími dopoledními pořady 

jsou pak Zapiš si to za uši, Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou a Pro slepičí kvoč. 

                                                 

98 O stanici Rádio Junior. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/o-stanici-radio-junior 
99 ROŽÁNEK, Filip. Dětské vysílání Českého rozhlasu hledá cestu k digitální generaci. In: Svět rozhlasu: 

Bulletin o rozhlasové práci [online]. 2013, roč. 30, str. 32 [cit. 2016-04-24]. 

http://www.rozhlas.cz/
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V osm hodin nastupuje blok Ušounoviště, který symbolizuje dětské hřiště plné her  

a zábavy. Začíná pořadem Pohádky a nepohádky, který vypráví jednu pohádku za 

druhou – během bloku jsou odvysílány čtyři příběhy. Následuje hudební Notováníčko, 

kde Víla Budínka učí děti zpívat národní písničky. Vysílá se také repríza ranního pořadu 

Pro slepičí kvoč. V poledne Ušounoviště vystřídá blok Ušounovo po "O", který děti 

provede odpoledním programem a začíná zvukovou hádankou v pořadu Cvičíme si uši. 

Další pořad, Velká pohádka, nabídne dětem opravdu nabitý hodinový příběh. Následují 

reprízy dopoledních Cvičíme si uši, Pro slepičí kvoč a Pohádek a nepohádek. Ve tři 

hodiny odpoledne blok Ušounova herna nabídne další zábavné pořady. Retropísnička 

dětem představí hudební hity z mládí jejich rodičů a následují reprízy Zapiš si to za uši, 

Minutová hra Rádia Junior a Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou. Na děti čekají také 

Příběhy, fantazie a dobrodružství, které fungují jako četba na pokračování. Děsdějepis 

dětem hravě ukáže dějinné události. V sedm hodin večer začíná Klub Rádia Junior, 

který se hodinu věnuje soutěžím, povídání a písničkám. Obsahuje vyprávění ikonického 

skřítka Hajaji, rozhovory se zajímavými hosty nebo čtení a pohádkové seriály na 

pokračování. Klub Rádia Junior je propojen s vysíláním Českého rozhlasu – Dvojky  

a jedná se tak o jediné dostupné analogové vysílání Rádia Junior. Zajímavostí je i to, že 

na tomto bloku se podílejí redaktoři napříč regionálními stanicemi Českého rozhlasu.  

V osm hodin pak děti ukládá ke spaní blok Ušounův snář, který nabízí Velkou 

pohádku, a poté pořad Kolíbanky, který každý den představuje ukolébavku z jiné země. 

V dalších večerních hodinách je pak pro rodiče vysílán pořad Atrium, který jim každý 

den nabízí jiné téma spojené s dětmi a jejich výchovou. Až do rána poté následuje 

písničkový proud, který je určen malým nespavcům a má jim kdykoliv během noci 

pomoci usnout. Víkendový program je oproti všedním dnům pozvolnější a nabízí dětem 

méně pořadů, ale zato delších, také jejich pořadí je jiné. Hlavním rozdílem je, že 

program není vysílán živě. Hned ráno je pro děti připravena Velká pohádka 

s napínavým příběhem, po které následuje Kouzelná kniha Káji Kučery, která dětem 

vysvětluje různé fyzikální principy. Změnou oproti všedním dnům je také zařazení 

několika Rozhlasových her a pořadu Všechno nás baví. Jinak je náplň programu stejná 

jako ve všední dny.100 

                                                 

100 Pořady rádia Junior. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/porady 

http://www.rozhlas.cz/
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 Junior svým uživatelům kromě vysílání nabízí také webové stránky. Pro mladší 

děti je to interaktivní Webík, kde jsou nachystané hry, soutěže a pohádky, ale také 

aplikace, které dětem pomohou s abecedou, počítáním a angličtinou, nebo je naučí něco 

o přírodě.101 Starším dětem je potom určen Web. Rádio Junior ale není pozadu ani na 

sociálních sítích, a na své facebookové102 stránce s názvem Rádio Junior-nejlepší zvuk 

pro vaše děti pravidelně zveřejňuje novinky ze zákulisí vysílání, fotografie 

z pořádaných akcí nebo soutěží, ale také videa k odvysílaným pořadům.103 Junior 

pořádá pro děti společná setkání a výlety, a to nejen v budově Českého rozhlasu 

v Praze, ale také všude po republice. Junior vyjíždí za svými dětskými posluchači na 

hrady a zámky, ale také se podílí na charitativních projektech společně s veřejnými 

organizacemi. Od začátku spolupracuje také s Folklorním sdružením.104 

 Protože se Rádio Junior těší velkému zájmu dětských posluchačů, zajímalo mě, 

jakou má poslechovost. Veřejnoprávní rozhlas ale bohužel neřadí dětské posluchače 

mezi hlavní sledovanou skupinu, kde k měření tradičně dochází. Rádio Junior má tedy 

jako zpětnou vazbu k dispozici pouze údaje týkající se posluchačů starších 12 let. 

Následující údaje se tedy budou týkat této věkové skupiny. Podle dostupných údajů 

RadioProjektu si Rádio Junior, po jeho vzniku v listopadu 2013, naladilo 7 tisíc 

posluchačů denně.105 V následujícím roce to bylo od 1. dubna do 30. září 2014 taktéž 

průměrně 7 tisíc lidí denně. V období od 1. července do 17. prosince 2014 to bylo 6 tisíc 

posluchačů denně. Rok 2015 potom přinesl téměř stejné výsledky, kdy od dubna do září 

byla poslechovost 5 tisíc denně a od července do prosince potom 6 tisíc.106  

 Před uvedením programové nabídky Rádia Junior bych zde ráda definovala 

rozhlasový program a pořad, jejichž definice jsou podle mého názoru důležité pro 

                                                 

101 Webík. Český rozhlas [online]. Praha [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/webik/ 
102 „Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci 

mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svojí 1,5 miliardy aktivních 

uživatelů (únor 2015) je jednou z největších společenských sítí na světě.“ Facebook. In: Wikipedia: the 

free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-05-01]. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook 
103 Rádio Junior - nejlepší zvuk pro naše děti: Vysílání a mediální produkce. Facebook [online]. 2016 [cit. 

2016-04-26]. Dostupné z: https://www.facebook.com/radiojuniorcz/?fref=ts 
104 ROŽÁNEK, Filip. Dětské vysílání Českého rozhlasu hledá cestu k digitální generaci. In: Svět 

rozhlasu: Bulletin o rozhlasové práci [online]. 2013, roč. 30, str. 32 [cit. 2016-04-24]. 
105 AUST, Ondřej. Český rozhlas Plus nabral náskok před BBC/Zet. Mediář [online]. 2014 [cit. 2016-04-

26]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/cesky-rozhlas-plus-nabral-naskok-pred-bbczet/ 
106 Poslechovost radií - mediaprojekt / radioprojekt. Jihlavský DX a HIFI Club [online]. [cit. 2016-04-26]. 

Dostupné z: http://www.dxradio.cz/jidxc/poslech.htm 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5
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úplnost zpracovávaného tématu a jeho pochopení. Josef Maršík popisuje rozhlasový 

program jako „konečný výsledek záměrné programovací činnosti, který je rozhlasovými 

a technickými prostředky přenášen k posluchači. V rozhlasové teorii je nejčastěji 

charakterizován jako integrovaný celek a blíže vymezen jeho podstatnými znaky (…) je 

vnitřně bohatě strukturovaný, mnohotvárný, složený z množiny rozmanitých 

obsahových, formových, výrazových a jiných prvků, mezi kterými je vzájemná vazba. 

(…) Chápeme ho jako souhrn všech rozhlasových pořadů v určitém časovém úseku“. 107 

Rozhlasový pořad je tedy základní stavební jednotkou programu, který je 

charakterizován jako „relativně samostatný a uzavřený prvek, který je od ostatních částí 

oddělen slovně (ohlášením, odhlášením), hudebním nebo jiným akustickým signálem 

(znělkou, gongem, pauzou) nebo skladebně (tematickým nebo žánrovým odlišením)“.108  

 

 

3.1.1. Atrium 

 Atrium je půlhodinový pořad, který jako jediný z celého programového 

schématu Rádia Junior není věnován dětem, ale jejich rodičům – dospělým. Je určen 

těm, kteří se chtějí lépe vyznat ve světě dětí a pochopit ho. Je vysílán každý všední den 

od 21:15 hodin a každý díl se věnuje jinému tématu za účasti odborníka, na kterého se 

rodiče mohou obracet se svými dotazy. Atrium je rozděleno podle témat do pěti bloků,  

a to následovně: Škola, Komunikace a technologie, Linka důvěry, Naše tipy a Zdraví.109 

 

3.1.2. Cvičíme uši 

 Jak už napovídá sám název, Cvičíme si uši je zábavný pořad pro děti, který jim 

přináší různé zvukové hádanky. Děti se tady naučí poznávat různé věci a předměty 

podle toho, jaký vydávají zvuk. Zvuky ale vůbec nejsou jednoduché, jak by se mohlo 

zdát, a rozeznání některých dá práci i dospělému. Pořad je vysílán každý všední den od 

                                                 

107 MARŠÍK, Josef. Úvod do teorie rozhlasového programu. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-718-

4013-0. (str. 10-11) 
108 MARŠÍK, Josef. Úvod do teorie rozhlasového programu. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-718-

4013-0. (str. 37) 
109 Program: Program Rádia Junior. Český rozhlas [online]. Praha, ©1997-2016 [cit. 2016-04-27]. 

Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/program/stanice/#/radiojunior/2016-04-28 



  

41 

 

12:30 a 14:15 hodin a přípravu i moderaci má na starosti „ušní trenérka“ Tereza Rašová, 

která hádankám říká „zvukánky“ a samotnému pořadu pak „cvičando ušando“.110 

3.1.3. Děsdějepis 

 „Co v učebnicích dějepisu nenajdete. Tohle není nic pro strašpytlíky, uplakánky 

a poseroutky!“ Děsdějepis se snaží dětem ukazovat dějiny z jiné strany a vybírat 

momenty, které nejsou až tak známé. Vytvářen je pomocí strašidelných historek  

o loupežnících, zlých a krutých vládcích nebo starých alchymistech. Připravuje ho Jitka 

Škápíková a účinkuje v něm společně s Danielem Moravcem a Janem Hergetem. Pořad 

je vysílán ve všední dny od 18:00 hodin.111  

 

3.1.4. Klub Rádia Junior 

 Pořad, který obsahuje mnoho zábavy, témat a různorodých žánrů. Každý den ho 

společně vysílá Rádio Junior i Český rozhlas – Dvojka od 19:00 hodin. Na děti tu čekají 

rozhovory se zajímavými hosty, četba a seriály na pokračování, vyprávění skřítka Hajaji 

nebo soutěže pro malé i starší děti. Na moderaci pořadu se střídá mnoho lidí, mezi 

jinými například Zora Jandová a nejmladší moderátor Honzík Špitálský, kterému je 

devět let, Magdalena Šorelová, Romana Růžičková nebo Petr Vacek. 112 

 

3.1.5. Kolíbánky 

 Večerní pořad, který děti připravuje každý den do postýlek pomocí ukolébavek 

z různých koutů světa. S melodiemi děti seznamuje pohádková babička nebo pohádkový 

dědeček. V dubnu 2016 zazněly například ukolébavky z Japonska, Bulharska, 

Moldavska nebo Běloruska. Tvůrkyněmi pořadu jsou Maria Křepelková a Zora 

Jandová.113  

                                                 

110 Cvičíme uši: O pořadu. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/cvicime-usi 
111 Děsdějepis: O pořadu. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/desdejepis 
112 Klub Rádia Junior: O pořadu. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/klub-radia-junior 
113 Program: Program Rádia Junior. Český rozhlas [online]. Praha, ©1997-2016 [cit. 2016-04-27]. 

Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/program/stanice/#/radiojunior/2016-04-28 
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3.1.6. Minutová hra Rádia Junior 

Kraťoučké příběhy, které mají kolem tří minut, ale přesto jsou napínavé a často  

i trochu strašidelné. Jsou na klasické motivy princezen, draků, hloupého Honzy  

a lesních víl. Kladné postavy jsou v pohádkách často namluveny dětskými herci, takže 

se s nimi dětští posluchači mohou ztotožnit. Na programu jsou každý všední den od 

6:30 a 18:30 hodin.114 

 

3.1.7. Notováníčko 

 Hudební pořad, kterým provádí oblíbená postavička víly Budínky. Ta učí děti 

zpívat české lidové písničky, ale také o čem jsou a jaký mají význam. Víla dětem 

vysvětluje i složitá slova z textů písniček, která neznají, a na začátku jim vypraví, jak se 

má, a co zažila. Jako víla Budínka pořadem každý všední den od 9:05 a 11:00 hodin 

provází Barbora Mošnová.115  

 

3.1.8. Pro slepičí kvoč 

 „Proč se surikaty vyhřívají na sluníčku, opalují se?“ Pořad Pro slepičí kvoč 

odpovídá na ty nejzáludnější dětské otázky začínající slovíčkem proč. Je věnován těm 

nejmenším posluchačům a odpovědi jsou opravdu co nejsrozumitelnější, aby je každý 

pochopil. Otázky namlouvají samy děti, což pořadu dodává autenticitu. Dotazy chodí do 

školek sbírat Šárka Fenyklová a odpovídají na ně odborníci. Například onu „surikatí“ 

otázku zodpověděla jejich chovatelka z pražské zoo Barbora Dobiášová.116 

 

3.1.9. Retropísnička 

 Jeden z nejstarších pořadů Rádia Junior, který vznikl pro digitální vysílání v září 

2012. Od té doby prošla změnou a v nové podobě ji moderuje a připravuje Jirka 

                                                 

114 Minutové hry Rádia Junior: O pořadu. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/minutove-hry 
115 Notováníčko: O pořadu. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/notovanicko 
116 Pro slepičí kvoč: O pořadu. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/pro-slepici-kvoc 

 



  

43 

 

Kohout. Dětem jsou zde představovány písničky z mládí jejich rodičů i prarodičů  

a většinou jsou to ikonické hudební hity druhé poloviny 20. století, nebo písně 

k televizním pořadům. Retropísnička běží v rádiu každý všední den v odpoledním 

Ušounově hřišti od 15:17 hodin.117  

 

3.1.10. Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou 

 Venda a Fráňa jsou žáky 4. C, a podle toho se spolu také baví. Moderátoři 

Tomáš Vacek a Jiří Kohout každý všední den uvádějí pořad zaměřený na problémy 

dnešních čtvrťáků se školou, se spolužáky a hlavně s češtinou a matematikou. Jsou to 

vtipné rozhovory z poslední lavice, které popisují ostatní děti ve třídě i zážitky 

z přestávek každý všední den od 7:17 a 17:40 hodin.118 

 

3.1.11. Všechno nás baví 

 Víkendový pořad, který vypráví o různých tématech, která jsou doplněna 

anketami s dětmi, rozhovory s odborníky. Jde o představení různých povolání nebo 

fyzikálních a chemických pokusů. Pořad má oddechové víkendové tempo a přijde mi, že 

je určen spíš starším dětem, protože jednotlivá témata nejsou vysvětlována  

a představována tak jednoduše, jako je tomu v případě ostatních pořadů.119 

 

3.1.12. Zapiš si to za uši 

 Cizí slova, komplikované názvy, nepochopitelné pojmy? Tak přesně to zábavně 

a srozumitelně dětem vysvětlují moderátorky Zapiš si to za uši. Pořad má buďto 

pokaždé jiné téma, anebo téma týdenní. Na konci dubna byl právě celý týden věnován 

Williamu Shakespearovi a osobnosti, dílu, době, ale třeba také nejslavnějším větám 

                                                 

117 Retropísnička: O pořadu. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/retropisnicka 
118 Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou: O pořadu. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-27]. 

Dostupné z: http://www.radiojunior.cz/venda-a-frana 
119 Všechno nás baví: O pořadu. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/vsechno-nas-bavi 
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z jeho her. Pořad připravují Magdalena Šorelová, Šárka Fenyková, Jana Rychterová  

a Zora Jandová.120 

 

3.1.13. Zprávičky 

Rádio Junior přináší dětem každý den také aktuální zpravodajství. Je 

samozřejmě trochu jiné než pro dospělé a uvádí především informace z dětského světa. 

Pořad se často věnuje také světu zvířat a zve děti na zajímavé akce. Jednou týdně pak na 

děti čeká filmová a knižní recenze a kulturní tip od člena Dismanova rozhlasového 

sboru.121  

 

 

3.2. Český rozhlas – Dvojka 

 Český rozhlas – Dvojka je tradiční veřejnoprávní stanice, která vysílá pro celou 

rodinu. Obsahově se opravdu snaží nabízet témata pro posluchače každého věku. Jako 

jediná rozhlasová stanice vysílá v České republice pro děti celoplošně. Dvojku je možné 

naladit analogově i digitálně, a to 24 hodin denně. Stejně jako Rádio Junior, i Dvojka 

využívá ke komunikaci se svými posluchači, nebo ke zveřejňování novinek sociální sítě. 

Na rozdíl od Junioru ale kromě Facebooku používá také Twitter122. Program pro děti 

tvoří pohádky, rozhlasové hry a dětský Klub Rádia Junior, který je vysílán zároveň i na 

Rádiu Junior.123 

 

3.2.1. Hajaja a pohádky 

 Je to už 55 let od chvíle, kdy skřítek Hajaja uvítal dětské posluchače slovy: 

„Dobrý večer, děti! Dovolíte, jsem Hajaja.“ A od té doby jim každý večer vypráví nové 

                                                 

120 Zapiš si to za uši: O pořadu. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/zapis 
121 Zprávičky: O pořadu. Rádio Junior [online]. Praha [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: 

http://www.radiojunior.cz/zpravicky 
122 „Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky 

zaslané jinými uživateli, známé jako tweety.“ Twitter. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Twitter 

http://www.radiojunior.cz/magdalena-sorelova--1178670
http://www.radiojunior.cz/sarka-fenykova--1178534
http://www.radiojunior.cz/jana-rychterova--1404295
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikroblog&action=edit&redlink=1
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pohádky a příběhy, kterými jim pomáhá usínat. S jeho pořadem je neodmyslitelně spjatá 

flétnová znělka, která má za sebou okolo 30 tisíc uvedení v rozhlasovém éteru.124 

V Hajajovi čekají na děti krátké načtené pohádky v podání známých herců a hereček. 

Některé delší příběhy jsou potom rozděleny do sedmidílných pohádkových cyklů. 

Dvojka vysílá jak klasické pohádky z archivu Českého rozhlasu, tak pohádky nových 

tvůrců, které nechává v éteru zaznít premiérově. Podle rozhlasu je důležité, aby 

Hajajovy pohádky byly vtipné a nabídly dětem poučení, poezii a zajímavou práci 

s českým jazykem. Pořad je vysílán od pondělí do neděle od 19:45 hodin.125   

3.2.2. Meteor 

 Pořad, který má za sebou více než 50letou historii, už není jako za minulého 

režimu určen primárně dětem, ale přesto ho Český rozhlas prezentuje jako pořad pro 

celou rodinu a mladé (d)uchem. Meteor posluchačům nabízí vědecká témata od přírody 

po vesmír, které jim přináší v podobě reportáží, rozhovorů nebo dokumentů. Vysílán je 

každou sobotu od 08:05 hodin ráno.126 

 

3.2.3. Rozhlasová hra pro celou rodinu 

 „Dobrodružství, napětí, zábava, svět dětí a dospívajících.“ Sobotní rozhlasová 

hra je určená dětem i dospělým a jejím záměrem je nejen posluchače pobavit, ale také 

podněcovat jejich představivost. Dětem a mladistvým přináší různé zkušenosti a zážitky 

a podněcuje je k vytvoření vlastního názoru. Posluchači mají možnost během pořadu 

pokládat jakékoliv otázky, a to každou sobotu od 13:05 hodin.127  

                                                                                                                                               

123 Český rozhlas – Dvojka: O stanici. Český rozhlas [online]. Praha, ©1997-2016 [cit. 2016-05-01]. 

Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/dvojka/ostanici/ 
124 LEDVINKOVÁ, Václava. Rozhlasové narozeniny skřítka Hajaji. Český rozhlas - Dvojka: 

Archiv [online]. Praha [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/dvojka/archiv/_zprava/rozhlasove-narozeniny-skritka-hajaji--213699 
125 Pořady ČRo Dvojka: Hajaja. Český rozhlas [online]. Praha, ©1997-2016 [cit. 2016-05-01]. Dostupné 

z: http://www.rozhlas.cz/dvojka/porady/_zprava/132388 
126 O pořadu: Meteor. Český rozhlas [online]. Praha, ©1997-2016 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/meteor/oporadu/ 
127 O pořadu: Rozhlasové hry pro celou rodinu. Český rozhlas [online]. Praha, ©1997-2016 [cit. 2016-05-

01]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/dvojka/porady/_porad/1914 
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4. Specifika rozhlasového vysílání pro děti na příkladu 

pořadu Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou 

 Následující kapitola nabídne podrobný rozbor vybraného pořadu Rádia Junior 

pomocí metody obsahové analýzy. Na základě poslechu pořadu Ve škole i po škole 

s Vendou a Fráňou rozeberu jednotlivé složky vysílání, a to strukturu, žánr, obsah, 

tematiku a jazyk. Pořad je vysílán každý všední den, a rozbor bude proveden na základě 

týdenního poslechu tohoto pořadu, tedy na pěti jeho dílech. Pomocí rozboru 

konkrétního pořadu bych chtěla přiblížit a pojmenovat obecné charakteristiky, které 

musí rozhlasové vysílání pro děti na stanici Rádio Junior splňovat. Ve škole i po škole 

s Vendou a Fráňou jsem si vybrala proto, že mě zaujal již při prvním poslechu, a to 

především velmi dobrou moderací obou hlavních aktérů. 

 

 

4.1. Struktura pořadu 

 Jak jsem již nastínila v minulé kapitole Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou je 

zhruba dvou- až tříminutový zábavný a naučný pořad pro děti stylizovaný do prostředí 

třídy 4. C, který je vysílán živě každý všední den od 7:17 a 17:40 hodin.   

 Pořad začíná jinglem128 v rychlém tempu, který je tvořen postupně stoupajícími 

a klesajícími tóny. Jedná se o spojení klavíru a dalších hudebních nástrojů. Znělka trvá 

deset vteřin a během ní zazní z úst moderátorů Jiřího Kohouta a Tomáše Vacka alias 

Vendy a Fráni název pořadu, tedy Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou. Poté 

následuje uvedení do tématu, ale bez přímého ohlášení, které by se opakovalo v každém 

díle. Spíše jde o přímý skok do diskuze dvou čtvrťáků, ze které následně pochopíme, co 

bude dnešním tématem. Dále nastává pomyslné jádro pořadu, ve kterém je uvedená 

problematika vysvětlena a trvá přibližně jednu minutu. Závěrem je vtipná pointa. Žádné 

oficiální odhlášení a rozloučení zde nenajdeme. Jeho absence ale posluchači nevadí, 

protože tuto úlohu plně nahradí právě pointa celého dílu. Pořad uzavírá počáteční jingle, 

                                                 

128 „Nápadný, charakteristický, zpravidla několikasekundový hudební nebo jiný akustický signál, který 

posluchače upozorňuje na vysílání určité rozhlasové stanice nebo zahájení pravidelného pořadu.“ 

MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 1999. (str. 15) 
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který ale už není doprovázen mluveným slovem. Časově je pořad rozvržen zhruba 

následovně (přesný čas se liší podle stopáže jednotlivých dílů):  

00:00-00:10 úvodní jingle 

00:10-00:50 úvod/uvedení tématu 

00:50-02:00 výklad/povídání a vtipkování o tématu 

  02:00-02: 10 závěrečný jingle 

Základem pořadu jsou dialogy obou spolužáků, a pořad je až na počáteční  

a závěrečný jingle tvořen výhradně pomocí mluveného slova. Písničky pro děti zde 

nenajdeme, a pokud jde o zvuky nebo ruchy, vytvářejí je opět moderátoři, tak jak by to 

dělaly samy děti během rozhovoru. Nepožívají se zde tedy ani nahrané ankety, 

podkresová hudba nebo jakékoliv jiné zvuky mimo studio. Vysvětlování různé 

problematiky probíhá skrze dohadování a vzájemné poučování obou aktérů. Nejde tedy 

o cílenou přednášku pro děti. Často je to tak, že Venda nebo Fráňa něco neví, a ten 

druhý se mu to pokusí osvětlit.  

 

 

4.2. Žánr 

 Základem pořadu je dialog mezi dvěma moderátory, kteří se snaží dětské 

posluchače vystoupením především pobavit a posléze jim předat nové vědomosti. 

Dialogy mají podobu scének a nejedná se o rozhovory na vážná témata. Dochází zde 

tedy k prolínání žánrů, kdy rozhovor obsahuje také dramatické, zábavné a vzdělávací 

prvky. Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou bych tedy žánrově označila jako zábavný 

dialogický pořad upravený pro potřeby dětských posluchačů tak, aby byl srozumitelný.  

 

 

4.3. Tematika 

 Pořad se věnuje opravdu širokému spektru témat, která jsou v každém díle jiná. 

Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou je rozhlasovým cyklem, který má základní 

dějovou linii prolínající se všemi díly. Každý díl má tedy vlastní uzavřené téma  

a okrajově se dotýká také základní dějové linie. Tu tvoří příběhy nerozlučných 
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kamarádů Vendy a Fráni, kteří společně sedí v poslední lavici. Jejich konverzace se 

často točí okolo společného strachu z písemek, boje s gramatikou a zlomků nebo 

neoblíbených spolužáků Plouška a Vokurkové. Pozor si musí dávat na paní učitelku 

Vopičkovou, které neřeknou jinak než „vopice“. 

 V posledních dvou dubnových týdnech 2016 řešili Venda a Fráňa v pořadu 

témata: Líbí se vám jméno Fráňa?, Co obědvali lidé v době kamenné?, Venda, Fráňa a 

dětské nemoci, Fráňa a moderní umění, Co je to hydrometeorologie?, Jaké je vaše 

hobby?, Proč mají některá zvířata jed?, Co je to karanténa?, Jaké znáte filmy 

s číslovkami v názvu? a Co je to hlavolam?. Nejčastěji jsou témata spjata se školní 

výukou obecně a vyučovanými předměty nebo s mimoškolním životem Vendy a Fráni – 

co viděli v televizi, slyšeli v rozhlase, dělali o víkendu, a co jim vyprávěli rodiče.  

 

 

4.4. Jazyk 

 Jazyková úprava je pro mě osobně to nejzábavnější a nejzajímavější na celém 

pořadu. Scenárista Lukáš Jůza dokázal vytvořit dialogy, které opravdu připomínají 

mluvu žáků čtvrté třídy. V podání obou moderátorů navíc působí velmi autenticky. 

Žádnou spisovnou ani hyperkorektní výslovnost v pořadu tedy nenajdeme. Protože je 

pořad zaměřen na starší děti, kolem 10 let, nenajdeme zde ani zdrobněliny, pohádkové 

motivy nebo přehnaná obrazná pojmenování. Jazyk je zde jako z opravdového života. 

 Venda i Fráňa mluví nespisovnou formou češtiny, a často používají aktuálně 

oblíbená slova mezi dětmi jako: krutopřísný, hustý, drsný, bombový. Poučnost je zde 

v samotných sděleních, ale ne ve formě, jakou jsou podávány. Oba kamarádi používají 

také mnoho neexistujících výrazů, které si sami vymysleli – například: mozkotejr (věc 

která týrá mozek), vendohamp (Vendův antitalent ohledně hudební výchovy), 

fráňovostud (Fráňův pocit během výtvarné výchovy), střevokres (ten, co neumí kreslit), 

kopytohyb (ten, komu nejde tělesná výchova), řečostres (problém s mateřským 

jazykem).   

Hra s jazykem spočívá i v tom, že moderátoři kladou řečnické otázky, nebo 

uvádí na pravou míru některá slovní spojení a slova, která mají jiný význam, než by 

se mohlo na první poslech zdát. V pořadu se objevila například slova a spojení: koníček 
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(hobby), hlavolam (neláme doslova kosti, ale nutí zapojit mozek), nerozsvítí se mi 

(nevzpomenu si), jedovatá slina (říct něco zlého), něco utrousit (něco poznamenat).  

 

 

4.5. Shrnutí 

 Rozhlasový pořad pro děti Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou je postaven na 

dialogu dvou moderátorů, kteří představují žáky čtvrté třídy základní školy. Jejich 

rozhovor je určen především pro pobavení posluchačů, ale také k tomu, aby se něco 

nového a zajímavého naučili nebo dozvěděli. Stopáž je dlouhá kolem dvou až tří minut, 

a pořad je tak opravdu atraktivní od začátku až dokonce, díky čemuž nemá problém 

s udržením dětské pozornosti. Moderátoři používají velmi vtipný, živý a poutavý jazyk 

dnešních dětí, díky kterému si posluchači mohou připadat součástí pořadu. Vzdělávací 

složka je podávána velmi nenásilnou a přátelskou formou. Vysvětlování probíhá přesně 

tak, jak by si mezi sebou pomáhaly a učily samy děti. Pořad dětem pomáhá se 

zvládnutím školních předmětů, rozšiřuje jim slovní zásobu a znalost cizích slov, ale také 

je učí ke vzájemné pomoci a správnému chování mezi kamarády a lidmi obecně.  
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Závěr  

 Ve své bakalářské práci jsem si dala za úkol popsat současné veřejnoprávní 

rozhlasové vysílání pro děti, charakterizovat podobu jednotlivých stanic a prozkoumat 

jejich program a pořady určené pro děti. Období dětství jsem vymezila a definovala na 

základě odborné literatury, a to z hlediska psychologie, sociologie a pedagogiky. 

Uvedeny byly teoretické poznatky týkající se jednotlivých období dětského vývoje, 

vlivu médií na děti a právní ochrany dětí zákonem. Věnovala jsem se také historii 

rozhlasového vysílání pro děti, které má na našem území dlouholetou tradici. 

Připomněla jsem významné pořady, které se zapsaly do paměti dětských posluchačů,  

a některé se objevují v upravené podobě v rozhlasovém vysílání dodnes. V závěrečné 

kapitole jsem analyzovala pořad Rádia Junior Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou,  

a to na základě jeho struktury, žánru, tematiky a jazykové úpravy. 

Během psaní své bakalářské práce jsem se setkala s jediným vážnějším 

problémem, kterým je neexistence měření poslechovosti u posluchačů mladších 

dvanácti let. To je zajisté pro stanici, která se věnuje právě vysílání pro posluchače ve 

věkové kategorii od pěti do dvanácti let, opravdová nepříjemnost. Musela jsem tedy 

pracovat s údaji Radioprojektu, které zahrnují především dospívající a rodiče, kteří 

poslouchají spolu se svými dětmi.  

Stále více lidí označuje rozhlas za mrtvé médium, které v budoucnu neustojí svůj 

boj s televizní obrazovkou a moderními technologiemi, které nabízí mnoho různých 

forem zábavy. Rozhlas tuto bitvu ale během své historie ustál již několikrát. Ať už při 

samotném vzniku televizního vysílání, při spuštění digitálního a satelitního vysílání 

nebo v souboji s internetovým světem. Rozhlas má stále své pevné postavení mezi 

médii. Stejně je tomu tak i v případě vysílání pro děti. I to si vždy našlo cestu zpět ke 

svým malým posluchačům. U rozhlasu bohužel neplatí jako v televizi, že téměř každá 

stanice nabízí alespoň v dopoledních hodinách vysílání pro dětské diváky. Oproti tomu 

se ale může zaměřit na jeho kvalitu, které se mu v televizi často nedostává. 

Rádio Junior nabízí dětským posluchačům ve věkovém rozmezí od pěti do 

dvanácti let velmi kvalitní původní, archivní i převzatou publicistickou tvorbu, která je 

vzdělává i baví. Rádio vysílá pro děti 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, ve všední dny 

dokonce živě. Jako veřejnoprávní stanice se zaměřuje především na výchovné, 
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vzdělávací, hudební a zábavné pořady. Je tedy tím správným mediálním příkladem, jak 

by mělo rozhlasové vysílání pro děti vypadat, aby na ně mělo pozitivní vliv a bylo jim 

prospěšné. 

Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou je právě takovým příkladem kvalitního 

pořadu pro děti středního školního věku, tedy od devíti do dvanácti let. Pořad jim nabízí 

příběhy ze života žáků čtvrté třídy, se kterými se děti mohou ztotožnit. Venda a Fráňa 

totiž řeší stejné problémy jako opravdové děti. Baví se o škole, o tom co jim jde a nejde, 

o přísné paní učitelce nebo o neúprosných rodičích. Také použitá forma jazyka se snaží 

co nejvíce přiblížit opravdovému světu dětí, a tak tu nenajdeme žádnou spisovnost ani 

správnou výslovnost. Naopak, oba kluci jsou trochu drzí a mluví pořádně nespisovně. 

Vymýšlejí si také spoustu nových slov, kterými potom baví své posluchače. Oba 

moderátoři dotáhli svůj projev k dokonalosti, a jazyk je zde velmi živý a atraktivní. 

Každý díl má průměrně dvě až tři minuty, což je velmi důležité pro udržení dětské 

pozornosti. Oba aktéři tak děti baví od začátku až do konce, aby ani na chvíli neztratily 

pozornost. Pořad děti učí poznávat nové věci a pojmy tou nejméně násilnou formou,  

a hned na první poslech mě velmi zaujal. Je to pro děti ukázkový příklad toho, že 

bychom si měli s kamarády vzájemně pomáhat a že ve dvou se to lépe táhne.  

Myslím si, že veřejnoprávní vysílání pro děti, ať rozhlasové nebo televizní, 

zažívá nyní od doby vzniku samostatné České republiky velký rozkvět. Český rozhlas 

spustil 1. března 2013129 stanici Rádio Junior a Česká televize později téhož roku (31. 

srpna 2013)130 uvedla stanici Déčko. Pro mě je to jasný signál, že veřejnoprávní média 

mají o dětské posluchače a diváky zájem a v budoucnu se jim plánují věnovat více než 

nyní. Bylo by logickým krokem si svůj posluchačský okruh budovat v dětech již od 

útlého věku a mít pak takového posluchače na celý život. Jestli se to Rádiu Junior  

a potažmo Českému rozhlasu povede, to ukáží následující roky.  

 

                                                 

129 O stanici. Rádio Junior [online]. [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: http://www.radiojunior.cz/o-stanici-
radio-junior 
130 ČT :D. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 
[cit. 2016-03-06]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CT_:D 

http://www.radiojunior.cz/o-stanici-radio-junior
http://www.radiojunior.cz/o-stanici-radio-junior


  

52 

 

Summary 

 The aim of my bachelor thesis is to describe the current situation of public 

service broadcasting for children, to characterize the form of each station and expolre 

their programs for children. I define the concept of childhood on the basis of scientific 

literature, in terms of psychology, sociology and pedagogy. The thesis provides 

theoretical knowledge of the individual periods of child development, influence of 

media on children and laws and documents that serve to protect children from the 

media. One chapter is devoted to the history of radio broadcasting for children, which 

has a long tradition in our country. I bring back to mind the significant programs for 

children which were remembered by the child audience. Some of them are still being 

broadcasted today. In the final chapter I analysed a selected show from the broadcast of 

Radio Junior, in terms of its structure, genre, topic and language. 

 Radio Junior offers high-quality original, archival and adopted journalistic 

work for child listeners between the ages of five and twelve, which educates and 

entertains them. This radio broadcasts for children 24 hours a day, seven days a week 

and it even broadcasts live on weekdays. As a public broadcaster, Radio Junior focuses 

on educational, musical and entertainment programs. It is the proper media example, of 

how a radio broadcast for children should work in order to have a positive impact and 

be beneficial for its audience. 

 Public service broadcasting for children, whether radio or television, is 

experiencing great prosperity now. To me it's a clear signal that public media are 

interested in child listeners and viewers and they plan to pay more attention to the in the 

future. It would be a logical step to build a base of listeners in children from an early 

age and thus turn them into a lifelong audience. Whether Radio Junior succeeds in this 

mission, will be apparent in the following years. 
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