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ABSTRAKT 

V současnosti jsme svědky proměny mediální krajiny, protože transmedialita 

audiovizuálních obsahů ovlivňuje strategie distributorů, producentů a televizních vysílatelů. 

Tento nový fenomén má multidisciplinární přesah, a proto se setkáváme s rozdílnou 

interpretací a terminologií této problematiky. Diplomová práce Proměna distribuce 

audiovizuálních obsahů v kontextu transmediality má 2 hlavní cíle. 

Primární je sjednotit základní terminologii pro mediální, audiovizuální a distribuční 

diskurz na základě odborné literatury. Sekundární je prostřednictvím stručné formální 

analýzy prozkoumat strategii 3 největších tuzemských terestriálních vysílatelů. Praktická 

část je rozdělena na 2 celky. První se zaměřuje na způsob, jakým televizní stanice 

implementovaly do svých distribučních strategií transmediální extenze v kontextu imerze 

publika a budování značky vysílatele. Druhý zkoumá, zda existují plnohodnotné 

transmediální systémy pro symbolické obsahy a fiktivní světy, které vysílatelé produkují. 

Je totiž otázkou času, kdy se tyto změny plně projeví a stanou se součástí distribučních 

strategií vysílatelů. Proces transmediality je spojen s kreativním procesem už od dob antiky 

a pouze jsme si jeho existenci nikdy plně neuvědomovali. 
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ABSTRACT  

We are currently witnessing the transformation of media landscape since transmedia 

contents affect the strategy of distributors, producers, and television broadcasters. This new 

phenomenon has multidisciplinary overlap, so we encounter with different interpretations 

and terminology in this discourse. The master thesis Transformation of distribution of 

audiovisual content in transmedia context has two main objectives. 

Its primary aim is to unify the basic terminology for media, audiovisual, and 

distribution discourse based on academic literature. The secondary aim is to explore the 

strategies of 3 largest domestic terrestrial TV broadcasters through formal analysis. The 

practical part is divided in 2 sections. The first one is focused on how TV stations have 

implemented transmedia extensions in the context of audience immersion and broadcasters 

branding in their distribution strategies. The second examines whether there is true 

transmedia content for original shows and storyworlds in their production. It is just a 

matter of time before these changes in distribution strategies will affect TV broadcasters. 

Transmedia extentions are associated with a creative process since ancient times but we 

could not realize their existence. 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce Proměna distribuce audiovizuálních obsahů v kontextu 

transmediality navazuje na moji předchozí bakalářskou práci Konvergence audiovizuálních 

médií – Budoucnost a perspektiva televize. Ta zkoumala, jakým způsobem proces 

konvergence ovlivnil televizní vysílatele v české mediální krajině. V teoretické části jsem 

se zaměřil na základní teoretické koncepty vztahující se k této problematice. Práce se 

především zaměřovala na technologické inovace pramenících z procesu konvergence, 

interaktivitu, vývoj pasivního a aktivního publika. V praktické části jsem prostřednicím 

formální analýzy zkoumal, do jaké míry využívají dva největší tuzemští terestriální 

vysílatelé technologické inovace pramenící z procesu technologické konvergence 

audiovizuálních a nových médií. Na základě komparace výsledků jsem došel k závěru, že 

televizní vysílatelé jsou na rozcestí a mají dvě možnosti, jak reflektovat využívání nových 

technologických možností a přizpůsobit se změně publika. „Buď se plně přizpůsobí 

konvergenčním procesům a budou reagovat na změnu diváka z pasivního příjemce 

prezentovaných informací na aktivního uživatele jakožto recipienta zasahujícího do 

vysílání, který chce mít částečnou možnost ovlivnit vysílání, vybírat si a personalizovat 

audiovizuální obsahy dle svých potřeb, nebo budou tento fakt ignorovat. Tato volba 

naprosto ovlivní postavení, vliv, technologické možnosti a podobu obsahů mediálních 

vysílacích organizací v budoucnosti.“
1
 S odstupem času je zřejmé, že tato premisa se do 

velké míry naplnila, a považuji za relevantní pokračovat ve studiu vývoje této 

problematiky. Hlavním předmětem zkoumání této diplomové, je proměna způsobu 

distribuce audiovizuálních obsahů a implementace transmediálních principů do výrobních 

a distribučních strategií. Transmedialita reprezentuje vyvrcholení konvergenčního procesu, 

který přímo ovlivnil chování publika, producentů a distributorů symbolických obsahů. 

Na úvod bych rád upozornil na skutečnost, že v současnosti není k dispozici žádná česká 

literatura zabývající se problematikou transmediality. Proto vycházím v celé práci 

převážně z anglosaské literatury a musel jsem přeložit a ustálit užívání terminologie v 

českém jazyce. V angličtině existuje jeden zastřešující termín a tím jsou transmedia. V 

intencích této práce používám výrazy transmedialita, transmediální extenze a systémy 

podle přesného významu pramenícího z aplikace termínu.  

Cílem této diplomové práce je prezentovat ucelený výklad transmediality 

audiovizuálních obsahů a kladu si za sekundární cíl analyzovat formy implementace tohoto 

jevu v distribučních strategiích českých televizních vysílatelů. V současnosti není 

                                                 
1 JAKUBISKO, Jorik . Konvergence nových a audiovizuálních médií - Perspektiva a budoucnost televize. Praha. 2012.  Bakalářská 

práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce: Daniel Říha, Ph.D., str. 56 
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k dispozici žádná akademická práce na Univerzitě Karlově, která by se transmediální 

problematikou zabývala z pozice mediálního anebo distribučního diskurzu. Existují pouze 

dvě práce
2
 
3
, které aplikují transmediální naraci a analyzují fiktivní svět Hvězdných válek. 

Ačkoliv mají tyto práce k tomuto úhlu pohledu nejblíže a jsou jednoznačně přínosné z 

hlediska historického vývoje transmediálního licencování, tak pro distribuci 

audiovizuálních obsahů mají minimální přínos. Dále existují práce
4

 
5

, které s 

problematikou pracují v rámci narativního a marketingového diskurzu. Zaměřují se 

zejména na témata spojená s budováním značky a vztahu komiksu s jeho předlohou. Na 

multidisciplinární přesah transmediální problematiky poukazuje i americký profesor Henry 

Jenkins, který nahlíží na problematiku transmediality ze širší perspektivy. Ve svém článku 

prezentuje možnosti aplikace 7 základních principů transmediality pro edukační účely. 

„Transmedialitu je třeba chápat nejen jako posun v produkci a konzumaci kultury, ale také 

v odlišném způsobu organizace rozptýleného mediálního obsahu napříč mediálními 

platformami.“
6
 Transmediální extenze mají tendenci být předmětem zkoumání napříč 

různými diskurzy, a proto mají velký víceoborový přesah v rámci humanitních věd. Je 

důležité v kontextu každého diskurzu přistupovat k této problematice zcela individuálně. 

Diplomová práce je členěna do 4 základních částí. Na konci každé kapitoly následuje 

shrnutí s dílčím závěrem pro vymezení zkoumané problematiky v kontextu transmediality 

a distribuce audiovizuálních obsahů. V práci primárně čerpám z odborné literatury a 

článků z portálu Web of science
7
 a sekundárně z internetových publikací mediálních 

teoretiků. Pro prezentaci symbolických obsahů a terminologii, která se nevztahuje k 

distribučnímu, audiovizuálnímu a mediálnímu diskurzu, odkazuji na online encyklopedii 

Wikipedie. Dle mého názoru je takový postup v tomto konkrétním případě nezbytný. 

Pokud bych měl představovat každý fiktivní svět, o kterém budu v kontextu práce psát, pro 

čtenáře této práce by to bylo neúnosné. Připadá mi vhodnější odkázat na základní 

informace o termínu anebo fiktivním světě. 

Bohužel se v současné české mediální krajině nevyskytují žádné komplexní 

transmediální světy, jejichž vstupní branou do fiktivního světa je audiovizuální obsah a na 

kterých je možné zkoumat aplikaci nově vzniklých teoretických konceptů. Právě proto celá 

                                                 
2 VITOUŠOVÁ, Valérie. Transmediální vyprávění fikčního světa Star Wars. Praha. 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova v 

Praze. Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. 

3 LIŠKOVÁ, Tereza. Narativní struktury, mytologizace a transmediální vyprávění na příběhu Hvězdných válek. Praha 2013. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kraus, DrSc. 

4 KOŘÍNEK, Pavel. Serialita v české a slovenské komiksové naraci. Žánry - modely – světy. Praha 2015. Disertační práce. Univerzita 

Karlova v Praze Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 
5 HNÁTOVÁ, Marie. Příběhy v marketingové komunikaci vybraných značek. Praha. 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova 

v Praze. Vedoucí práce: PhDr. Tereza Klabíková Rábová. Univerzita Karlova v Praze. 

6 JENKINS, Henry. Transmedia Education: the 7 Principles Revisited. [online]. 2010 [cit. 2015-12- 08]. Dostupné z: 
http://henryjenkins.org/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html#sthash.zZM8VrqM.dpufPro 

7 THOMSON REUTERS. Web of science. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://thomsonreuters.com/en/products-

services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/web-of-science.html 
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teoretická část zahrnuje nejen kinematografická díla, ale i televizní obsahy, pro které je 

konstrukce fiktivních světů přirozená. Implementace transmediality do distribučních 

strategií audiovizuálních obsahů televizních vysílatelů je předmětem zkoumání stručné 

formální analýzy. 

Práce má netradiční strukturu. To je zapříčiněno přesahem transmediality do více 

vědních disciplín a nutnosti vymezení v kontextu distribuce audiovizuálních obsahů a 

nových technologií. Pro správnou interpretaci problematiky je nezbytné shrnout všechny 

teoretické koncepty, kterých se transmediální extenze týkají, jelikož hlavní cíl této práce je 

prezentovat ucelený pohled z pozice mediálního a audiovizuálního diskurzu. Tuto 

skutečnost odráží i názvy jednotlivých kapitol. Je důležité vymezit, jakým způsobem se 

proměnilo publikum, definovat transmedialitu a transmediální extenze v kontextu 

audiovizuálních obsahů a také zjistit, jak se změnily distribuční strategie pro symbolické 

obsahy. Teoretická část je nakonec delší, než jsem předpokládal, protože jsem musel 

zřetelně vymezit nuance a rozdíly v chápání transmediality a celé terminologie v kontextu 

mediálního a audiovizuálního diskurzu. 

V kapitole Publikum v éře konvergence, se zaměřím na proměnu publika v reakci na 

proces konvergence. Je důležité si uvědomit, že v současnosti se nevede argumentace o 

tom, zda je publikum aktivní nebo pasivní, jak tomu bylo v minulosti. Touto 

problematikou jsem se dostatečně zabýval ve své bakalářské práci. Pro současný mediální 

diskurz a distribuci audiovizuálních obsahů je klíčové, jak se vyvíjí chování aktivních 

uživatelů v kontextu technologických a společenských změn. V této kapitole budu 

primárně prezentovat terminologii vázající se k proměně chování publika, která je 

nezbytná pro vývoj teoretického konceptu transmediality v kontextu audiovizuálního 

diskurzu. V dalších podkapitolách budu na základě odborné literatury prezentovat roli 

imerze publika a prozumentů v souvislosti s transmediální problematikou. Cílem této části 

je sjednotit primární pojmy, které jsou důležité pro distribuci audiovizuálních děl v nové 

mediální krajině a souvisí se změnou role publika při výrobě a distribuci symbolický 

obsahů. 

V kapitole Transmedialita na základě odborné literatury představím teoretické 

koncepce, strategie a principy, které se pojí k tomuto pojmu. Pro potřeby této práce přesně 

formuluji, co to je transmediální extenze, nuance v zaměňované terminologii a jejich 

aplikace z pozice audiovizuálního diskurzu. Uvedu možnosti užití a interpretace této 

problematiky pro potřeby této práce. V této části samozřejmě představím, jakým způsobem 

k transmediální problematice přistupují televizní vysílatelé. Na závěr této kapitoly se 

zaměřím na dvě nejrozšířenější distribuční strategie transmediálních extenzí a představím 7 
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základních principů transmediality podle Henry Jenkinse. Tato část diplomové práce je 

stěžejní pro stručnou formální analýzu. 

V kapitole Distribuce audiovizuálních obsahů budu prezentovat základní distribuční 

strategie audiovizuálních děl. Vysílatelé a distributoři mají nové možnosti, které plynou z 

konvergenčních technologických procesů a nových forem chování publika. Tyto změny je 

nezbytné implementovat do strategií vysílatelů a distributorů. Stěžejním bodem této části je 

formulace 3 základních kategorií médií, které se stanou předmětem zkoumání ve stručné 

formální analýze. Tato kategorizace reflektuje výsledky mé bakalářské práce a je rozšířená 

o nové poznatky z teoretické části této práce. 

V praktické části práce prostřednictvím stručné formální analýzy budu zkoumat, 

jakým způsobem vysílatelé využívají transmedialitu ve svých strategiích. Jelikož se jedná o 

novou problematiku, považuji za důležité provést stručnou formální analýzu české 

mediální krajiny. K tomuto účelu jsem vybral 3 největší terestriální vysílatele v Čechách. 

Analýza bude tvořena z 2 částí. V první se změřím na distribuční nástroje vysílatelů a budu 

hledat, zda využívají transmediální extenze při procesu imerze s publikem a budováním 

jejich značky. Ve druhé části vyberu konkrétní symbolické obsahy a budu zkoumat, zda 

splňují 7 principů transmediality. Pro praktickou část jsem formulovat 2 hypotézy. 

1) Čeští terestriální vysílatelé neimplementují transmediální extenze do svých distribučních 

strategií v kontextu imerze publika a budování značky. 

2) Čeští terestriální vysílatelé nevyužívají žádný transmediální systém pro svoje 

symbolické obsahy 

V závěru praktické části prostřednictví komparace získaných poznatků zjistím, zda 

transmediální extenze a systémy jsou pevnou součástí distribučních strategií českých 

vysílatelů. Je důležité brát v úvahu skutečnost, že se jedná o nový fenomén a moc 

konkrétních případů aplikace tohoto nového fenoménu v současné české mediální krajině 

neexistuje. 
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2. PUBLIKUM V ÉŘE KONVERGENCE 

V této kapitole se zaměřím na rozbor problematiky proměny publika v kontextu 

procesů konvergence, která úplně od základů změnila celý mediální průmysl. Pro tuto 

diplomovou práce je irelevantní, jestli je publikum pasivní, aktivní anebo jak dlouho 

sleduje konkrétní mediální obsahy a které platformy preferuje. V této kapitole se zaměřím 

na to, jakým způsobem technologické změny ovlivnily chování diváků v kontextu 

audiovizuálních děl. Pro správnou interpretaci problematiky této práce, je tento úhel 

pohledu nezbytný, protože tyto procesy implementují do svých strategií výrobci a 

distributoři symbolických obsahů. 

Hlavním představitelem teoretického konceptu konvergence je Henry Jenkins, který 

si všímá proměny v chování publika v kontextu technologických inovací. Ty nastaly v 

reakci na digitální revoluci informačních a komunikačních technologií. Podstatou výše 

popsaných změn je zneplatnění dosavadní predikce mediálních teoretiků, že stará média 

jsou nahrazena novými.
8
 Podle Jenkinse, zanikají pouze nástroje a přenosové technologie, 

jež využíváme pro přístup k mediálním obsahům. Tento názor potvrzuje nejen historický 

vývoj, ve kterém tradiční média nikdy nebyla nahrazena novými a musela se adaptovat na 

nové prostředí, ale i teoretický koncept remediace
9
. K této problematice se vyjádřil i 

mediální teoretik Denis McQuail: „Přestože by počítač potažmo internet mohl nahradit 

všechna stávající stará média, zatím se tak nestalo a stávající vývoj k tomu zatím ani 

nesměřuje“
10

. 

V současnosti jsme svědky nového vývoje v diskuzi o teorii konvergence. Ta 

zohledňuje důsledky sociálních, technologických a institucionální změn, které se staly 

předmětem bližšího zkoumání a ovlivňují zvyky publika. Ty lze popsat jako komplexní 

zapojení jednotlivců do mediálního ekosystému prostřednictvím propojení uživatelů skrze 

sdílenou zkušenost. Dle Henryho Jenkinse tento proces zvýšil sociální důsledky médií: 

„Ke konvergenci nedochází pomocí mediálních zařízení, jakkoliv sofistikované mohou být. 

Konvergence se vyskytuje v mozcích jednotlivých spotřebitelů a prostřednictvím jejich 

vzájemné sociální interakce“
11

. Jenkins ve své teorii zasadil diváka do centra debaty o 

konvergenci a přisuzuje jednotlivcům vyšší míru moci a kontroly nad obsahy, které 

konzumují. 

Jeho postoj reprezentuje zásadní odklon od tradičního technologického a 

institucionálního myšlení, ve kterém je publikum prezentováno jako pasivní příjemce 

                                                 
8 JAKUBISKO, Jorik. Konvergence nových a audiovizuálních médií - Perspektiva a budoucnost televize. 2012. str. 17-19 

9 Více o teorii Remediace :ibid. str. 19-21 
10 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. 640 s. ISBN 978–80767–74-5. str.51 

11 JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2006, 308 s. 

ISBN 978-0-8147-4295-2. str. 3 
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mediálních obsahů. Na základě změny úhlu pohledu v diskurzu se publikum stává hlavním 

hybatelem mediálního průmyslu. S rozvojem informačních a komunikačních technologií 

vznikají nové skupiny mediálních uživatelů, kteří se diametrálně liší od tradičního 

pasivního diváka. Jan Jirák a Barbara Köpplová upozorňují, že publikum není stále a 

neměnné, ale „proměňuje se spolu s podmínkami, v nichž se nalézá, ať se jedná o 

podmínky společenské, nebo technologické“
12

. Termín sociální konvergence implikuje 

nejen sdílení mediálních toků
13

 prostřednictvím sociálních sítí, ale také vysvětluje 

souvislosti a podstatu participačních zkušeností publika. 

I přesto, že Jenkins zdůrazňuje cirkulaci informačních toků v kontextu rozšířených 

mediálních sítí a zasazuje jednotlivce do středu komunikace, přesně specifikuje proces 

konvergence. Je zastáncem modelu, který zahrnuje toky informací a symbolických obsahů 

napříč různými mediálními platformami, spolupráci mezi více odvětvími mediálního 

průmyslu, nestálost a migrační chování publika mediálních obsahů, které půjde téměř 

kamkoliv při vyhledávaní nových zážitků a zábavy. Tento multiplikační jev distribučních 

platforem a koncentrace na specifické skupiny diváků lze nejlépe demonstrovat na rozvoji 

narrowcastingu
14

 na různých platformách. I když v počátcích tuto formu distribuce 

využívali převážně televizní vysílatelé, v současnosti se s ní setkáváme i v rámci 

konvergovaných medií
15

, které zjednodušují distribuci specializovaného obsahu. 

Pro výrobce a distributory audiovizuálních děl konvergence otevírá alternativní 

prostor pro expanzi jejich obsahů. Publikum je producenty a vysílateli vyzýváno k migraci 

napříč mediálními sítěmi a vytváří si intenzivní vztah s obsahem prostřednictvím 

internetových stránek, sociálních médií, mobilních technologií a interaktivních her. 

Přestože jsme svědky transformačních změn, je nutné se zamyslet, jakým způsobem jsou 

nové mediální formy a strategie aplikovány v rámci tradičních mediálních a distribučních 

systémů. „Vývoj tzv. konvergence lze chápat pouze v kontextu pochopení nuancí, jak 

stávající vypilované distribuční systémy fungují pro maximalizaci potenciálních výnosů“
16

. 

Mimo jiné je nutné, nejen popsat a pochopit tyto změny, ale také zohlednit, jak tento 

proces vnímá samotné publikum audiovizuálních obsahů a do jaké míry má vliv na jejich 

každodenní život. Proto není podstatné, jak se nová a tradiční média mezi sebou kombinují 

a ovlivňují, ale hlavně to, co nové mediální platformy poskytují publiku a jakým způsobem 

mu umožňují interakci a identifikaci se symbolickým obsahem.  

                                                 
12 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 978-80-7367-466-3. str. 218 
13 V originále flow 

14 Narrowcasting reprezentuje formu distribuce pro speciálního obsahu pro úzké publikum. Nejedná se o obsah k masové distribuci. 

Více o termínu: WIKIPEDIE. Narrowcasting. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Narrowcasting 
15 Podcast. Mediář. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/tema/podcast/ 

16 ULIN, Jeffrey C. The Business of Media Distribution: Monetizing Film, TV and Video Contentin an Online World. NewYork: 

Focal Press, 2010, 509 s. ISBN: 9780240812007. str.45 
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2. 1. KONCEPCE IMERZE A TRANSMEDIALITA 

Teoretický koncept imerze a interpretace tohoto jevu v kontextu publika a sledování 

audiovizuálních děl je důležitý pro tuto diplomovou práci. Nebudu ho explicitně aplikovat 

v metodologické části práce, protože dle mého názoru by ověřování hypotéz imerzních 

prožitků bylo subjektivní a špatně měřitelné stručnou formální analýzou. Na druhou stranu 

je nezbytné se tímto konceptem do jisté míry pracovat v kontextu audiovizuální 

problematiky, protože transmediální a distribuční diskurz zahrnuje identifikaci publika s 

mediálním obsahem. Imerze je taktéž součástí jednoho ze základních principů 

transmediality. V celé práci bude zacházeno s tímto pojmem v intencích mediálního 

diskurzu. 

Televizní vysílatelé a výrobci audiovizuálních obsahů dlouhodobě usilují o vytvoření 

intenzivnějšího vztahu s publikem. Imerze hraje důležitou roli při popisu samotného aktu 

konzumace audiovizuálních obsahů a byla interpretována v mnoha teoretických aspektech. 

Například teorie Raymonda Williamse o televizních tocích
17

 navrhuje způsob, jakým se 

televizní vysílatelé snaží získávat své diváky, případně jaké prostředky využívají při 

udržení pozornosti publika. Podle Williamse je potenciál tohoto jevu naplněn v samotné 

vlastnosti televizního média, které dokáže dlouhodobě udržet pozornost publika 

prostřednictvím segmentace lineárního vysílání ve formě reklamních vstupů a upoutávek.
18

 

Díky procesu toků je vytvořena iluze kontinuálního a nepřetržitého vysílaní. 

V mnoha ohledech Williamsův koncept televizních toků referuje k pojmu Mihaly 

Csikszentmihalyiho optimální zážitek
19

. Tento výraz je autorem definován jako určitá 

příjemná činnost, protože „koncentrace je tak intenzivní, že nezbývá místo pro zpozorování 

něčeho irelevantního anebo obavy z problémů“
20

. Csikszentmihalyi explicitně pohrdá 

televizí. Dle jeho názoru se jedná o pasivní a hloupé médium, které neumí vytvořit 

optimální zážitek toků, ve kterém se „zápletky a postavy z populárního pořadu natolik 

opakují, že ačkoliv TV vyžaduje zpracování vizuálních obrazů, i přesto je na myšlení, 

paměť, či volbu nenáročná“
21

. I přes Csikszentmihalyiho odmítavý a nepřátelský postoj 

vůči televizi, jeho koncept a výzkum neposkytuje žádné východisko pro tuto práci, i když 

zkoumá schopnost jednotlivců fixovat se na specifickou činnost, do které se divák plně 

ponoří. 

                                                 
17 V originále Television flow 

18 WILLIAMS, Raymond. Television: Technology and Cultural Form London: Routledge, c2003. ISBN 0-415-31456-9. str. 91 

19 V originále optimal experience 
20 CSIKSZENTMIHAY, Mihalyi. Flow: The Psychology of Optimal Experience. NewYork: Harper & Row, 1990. ISBN 0-06-

092043-2. str. 71 

21 CSIKSZENTMIHAY, Mihalyi. Flow: The Psychology of Optimal Experience. 1990. str. 31 
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Naopak raná teorie Johna Ellise letmého pohledu
22

 popírá možnost soustředěného 

sledování televize. Podle autora divák není schopen udržet jakýkoliv formu soustředěného 

sledování tohoto média na rozdíl od sledování audiovizuálních obsahů v kině. „TV nevede 

diváka ke stejnému stupni koncentrace (jako kino) a je s ní zacházeno spíše ležérně než s 

pozorností“
23

. I když Ellisova teorie letmého pohledu vznikla na úvahách o televizi během 

80. let, v mnoha ohledech je jeho postoj identický se současným studiem televizního a 

audiovizuálního diskurzu, který izoluje neformální a běžnou funkci těchto médií v 

každodenním životě domácností. 

Na druhou stranu Livingstonenová a Silverstone
24

 vnímají problém funkce 

televizního média v jiné perspektivě. Publikum se nemůže plně koncentrovat na vysílaný 

obsah, protože v domácím prostředí je mnoho rušivých elementů, tříštící divákovu 

pozornost. Tento problém se nevyskytuje v kinosále, kde publikum je plně vtaženo do 

promítaného obsahu. Existuje nespočet pokusů, které se snažili opakovaně prosadit 

koncept „toků“ a typologii imerzních zážitků v kontextu sledování televize a 

audiovizuálních obsahů. Pro ilustraci uvedu příkladem Willa Brookera, který polemizoval 

s Csikszentmihalyiským o jeho předsudcích vůči televizi a uvažuje o ní jako o optimálním 

zážitku: „Smysl imerze, kde každý den je transcendentní a účastník vstupuje do odlišného 

stavu bytí, tak forma spojení s obsahem, procesem a někdy s ostatními účastníky, jak se zdá, 

nabízí fascinující přístup ke zkušenosti sledování televize: zejména pro intenzivnější 

sledování oblíbených pořadů praktikované jejich fanoušky“
25

 

Jak je vidět, podle Brookera televizní médium nabízí imerzních potenciál, ve kterém 

se diváci mohou ztratit v rámci prezentovaného fiktivního světa. Dále Brooker identifikuje 

typy intenzivnějších fanoušků, kteří konzumují vytvořený obsah televizních seriálů a 

umocňují se v nich imerzní pocity popsané v Csikszentmihalyiho publikaci. Je důležité si 

uvědomit, že Csikszentmihalyi se stal vůdčí postavou ve studiu interaktivních her, kde jsou 

toky a imerze významnými teoretickými koncepty. Transmedialita velmi často vykazuje 

vlastnosti podobné herním prvkům a televizní vysílatelé vyvíjejí nové formy zapojení 

publika s cílem rozvíjet nové způsoby interakce s televizním obsahem.
26 

Roger C. Aden se zabývá obdobnou problematikou, kterou řeší Csikszentmihalyi ve 

své práci. Uplatňuje jeho koncepty na různé druhy imerzních aktivit a životního stylu 

                                                 
22 V originále glance theory 

23 ELLIS, John. Visible Fictions: Cinema, Television, Video. London: Routledge, 1992. ISBN-13: 978-0415075138 str. 128  
24 LIVINGSTONE, Sonia. On the Material and the Symbolic: Silverstone's Double Articulation of Research Traditions in New Media 

Studies. [online] 2007 [cit. 2015-12- 08]. Dostupné z: 

http://eprints.lse.ac.uk/1024/1/On_the_material_and_the_symbolic_(LSERO).pdf 
25 BROOKER, Will. Everythink will flow. Flow. [online]. 2005 [cit. 2015-12-08].  Dostupné z: http://flowtv.org/2005/03/everything-

will-flow/ 

26 Více o této problematice v kapitole: Transmedialita 
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fanoušků, kteří vykonávají symbolickou pouť
27

 do fiktivního světa a vytváří tak hluboký 

pocit zapojení s televizním obsahem
28

. Navíc, John Caldwell explicitně argumentuje proti 

Ellisově teorii letmého pohledu, a místo toho navrhuje, že „(televizní) divák není vždy 

neodmyslitelně rozptylován (…) sledování televize může být docela intenzivní a postupem 

času hluboce zažité"
29

. Pokud budeme na problematiku nahlížet tímto způsobem, televizní 

a audiovizuální obsahy lze považovat za imerzní prožitky, v nichž se divák může plně 

angažovat ve fiktivním světě. Pro tuto práci je v první řadě klíčové, jaké postupy zapojení 

publika se rozvíjí v kontextu současných cross-mediálních
30

 strategií. Je zcela legitimní 

poznamenat, že imerze je výsledkem působení technologických, sociálních a 

průmyslových procesů. 

Rané zkoumání jevu imerze se zaměřuje na způsob, jakým je publikum přitahováno 

anebo rozptylováno televizními vysílateli a výrobci audiovizuálních obsahů 

prostřednictvím informačních toků. Dalším důležitým faktorem tohoto procesu je 

pohlcující potenciál kolem určitých druhů činností fanouška. Až do nedávné doby, byla 

většina studií o imerzi výhradně zaměřena na interakci s jediným mediálním zařízením, 

konkrétně televizí. Nicméně v současnosti jsou audiovizuální obsahy mnohem častěji 

vyráběny pro různé mediální a interaktivní platformy. Proto koncepce imerze musí zastávat 

komplikovanější vztah k publiku. Ve své knize Frank Rose popisuje formu transmediální 

narace: „To, co je vyprávěno prostřednictvím mnoha médii nelineární způsobem, je 

participativní a často herní zkušenost, která je navržena tak, aby vás pohltila. Hluboká 

média jsou příběhy, které jsou nejen zábavné, ale imerzní a vezmou vás hlouběji, než 

umožňuje hodinové televizní drama, dvouhodinový film anebo 30 sekundová upoutávka.“
31

 

V kontextu transmediality se imerze odehrává prostřednictvím aktu ponoření, 

dekódování a pochopení složitosti fiktivních světů. To je zapříčiněno samotným aktem 

hledání jednotlivých fragmentů příběhu a doplňkového obsahu na různých mediálních 

platformách. V současnosti je velmi jednoduché si představit tento proces a lze ho 

definovat jako externí zapojení publika. Tento proces lze přirovnat k typologii 

koncentrované imerze toků popsané Williamsem a Csikszentmihalyiským. Prostý akt 

sledování televize nevylučuje šíření doplňkového obsahu televizního pořadu anebo filmu, 

ale vytváří komplexní situaci, ve které je imerze stále více ukotvena ve vztahu ke cross-

mediálnímu zážitku. „Pro účastníky tohoto výzkumu, je televizní drama vymezeno svou 

                                                 
27 V originále symbolic pilgrimage 
28  BROOKER, Will. Everythink will flow. Flow.  2005 

29 EVANS, Elizabeth. Transmedia Television: Audiences, New Media, and Daily Life. London: Routledge, 2011. ISBN-13: 978-

0415882927. str. 92 
30 Více o tomto termínu v kapitole: Cross-média 

31  ROSE, Frank. The Art of lmmersion: How the Digital Generation Is Remaking Hollywood, Madison Avenue, and the Way We Tell 

Stories. London and New York: W.W. Norton & Company, 2011. ISBN-13: 978-0393341256. str. 30 
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schopností nabídnout účastníkům pohlcující zážitek s plně realizovaným narativním světem 

zahrnujícím vnější znaky na spolehlivých a pravidelných základech, které se propojují s 

komunitou diváků“
32

. Proto se myšlenka o imerzi stává hodnotícím kritériem pro rozšíření 

vycházejícím z plné interakce s transmediálními extenzemi. Zatímco osobní návyky a 

postupy konzumace audiovizuálních obsahů se mohou lišit, Rose a Evansová upozorňují, 

jakým způsobem jsou definovány současné představy o imerzi, v kontrastu se schopností 

televizního obsahu udržet publikum aktivně zapojené v kontextu mediálních toků napříč 

různorodým spektrem distribučních platforem, které vyžadují odlišnou úroveň interaktivity 

a socializace. 

Jak budu popisovat v kapitole Transmedialita, celá problematika je komplikovaná, 

protože televizní vysílatelé a výrobci audiovizuálních obsahů aplikují cross-mediální 

strategie, které se odehrávají na různých platformách mimo původní médium. Tím vytváří 

situaci, ve které je koncentrace publika fragmentována mezi více distribučních a 

mediálních platforem v reálném čase. Je zajímavé, že současný diskurz imerze se zaměřuje 

na vztah v průmyslových postupech místo typologie imerzních návyků publika a chování 

fanoušků. 

Tuto problematiku explicitně a detailně moje diplomová práce neřeší, ale určitě je 

důležité zamyslet se nad problematikou transmediality v dlouhodobém horizontu. Pro tuto 

práci je podstatné uvědomit si kontext imerze a aktivit rozvíjených publikem ve vztahu k 

distribučním strategiím a procesům výroby audiovizuálních obsahů. Pro tyto účely imerze 

zahrnuje nejen tradiční model lineárního sledování audiovizuálních médií, ale také sleduje 

typy smyslových prožitků, které vznikly při konzumaci různých druhů nelineárních 

tendencí a nových forem zapojení publika, která jsou charakteristické pro transmediální 

extenze. Koncepce imerze bude zohledněna ve stručné formální analýze. 

  

                                                 
32 EVANS, Elizabeth. Transmedia Television: Audiences, New Media, and Daily Life. str. 175 
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2. 2. ZMĚNA KONCEPCE PUBLIKA 

Zkoumání publika je součástí mediálního diskurzu a pouze se mění optika, kterou se 

na celou problematiku nahlíží. Ta se vyvíjí v kontextu využívání nových technologií a 

technologických změn popsaných v předešlých kapitolách. Nové technologie lze 

považovat za hybatele změn směřujících k větší interakci mezi publikem a výrobci 

mediálních obsahů. Procesy produkce, distribuce a konzumace prošly výraznou změnou v 

kontextu procesu konvergence. V současnosti je naprosto běžné sledovat tyto jevy v 

každodenní interakci. Například mobilní telefon zprostředkovává uživateli interakci 

reálného a digitálního světa. Touto problematikou se zabývali teoretici J. L. Bordewik a B. 

Van Kaam již v roce 1986. Ve své teoretickém konceptu informačních toků ustanovují 

typologii forem komunikace podle toho, jakým způsobem je vedena.
33

 Pokud přijmeme 

premisu, že tradiční model kulturní komunikace popisoval jednosměrné informační toky od 

zdroje k přijímači, tak v současnosti recepce reprezentuje dočasnou zastávku na cestě 

informace k příjemci. Problematice interakce z pohledu těchto dvou významných 

holandských telekomunikačních odborníků a modely interaktivity podle Jenže Jensena 

jsem zkoumal a aplikoval ve své předchozí bakalářské práci. Cílem této diplomové práce je 

reflexe vývoje distribuce audiovizuálních obsahů a proto tyto teoretické koncepty mají pro 

její kontext periferní význam. 

V současnosti jsme svědky proměny paradigmatu a stíráním hranic mezi výrobci 

mediálních obsahů a konzumenty. Než se dostanu k popisu této problematiky, považuji za 

vhodné se pozastavit ještě u jednoho termínu, který vyplývá z konvergence a úzce souvisí s 

touto problematikou. Jedná se o Participační kulturu
34

, která je v kontrastu se staršími 

koncepty o pasivním publiku. Tento termín se nezaměřuje na oddělené role tvůrců a diváků, 

ale přímo zkoumá účastníky této konverzace. Ti na sebe vzájemně působí, spolupracují, 

sdílejí a socializují se v rámci komunikačního procesu. Tyto jevy dlouhodobě probíhají, 

protože publikum konzumuje informace a symbolické obsahy, které dávají podmět k 

dialogu. Tato konverzace vytváří informační šum kolem konkrétního tématu a především 

mediálních obsahů. Tyto jednotlivé fragmenty můžeme dát dohromady prostřednictvím 

svých dovedností a zdrojů a tím vytváříme kolektivní inteligenci. Tu v kontextu 

audiovizuálního diskurzu reprezentují fanoušci symbolických obsahů. Henry Jenkins 

charakterizuje fanouškovské komunity, jako raní osvojitele a tvořivé uživatele nově 

vznikajících mediálních platforem. Tento specifický druh publika vzájemně komunikuje a 

zpracovává všechny druhy symbolických a informačních obsahů, které vznikají okolo 

                                                 
33  Více o interakci publika: JAKUBISKO, Jorik. Konvergence nových a audiovizuálních médií - Perspektiva a budoucnost televize. 

2012. str. 21-30 

34  V originále participate culture 



19 

 

jejich zájmové činnosti v dlouhodobém horizontu. Jenkins poukazuje, že fanoušci stírají 

rozdíly mezi producentem a konzumentem v prostředí nových médií. 

Tuto premisu podporují výsledky studie The Performative Functions of Dramatic 

Communities: Conceptualizing Audience Engagement in Transmedia Fiction z roku 2014. 

Podle autorů publikace „se publikum mění nejen ve vypravěče, interpreta a postavu v 

těchto prostředích, ale také v redaktora, režiséra a dramaturga. Tvůrci převážně 

komunikují na fiktivní úrovni prostřednictvím performativní modality, aby společně 

udržovali narativní prostředí a fiktivnost ve vzájemných výměnách. (…) Diváci přebírají 

performativní a narativní role, protože komunita je udržována prostřednictvím sociální 

aktivity.“
35

. Tento závěr referuje k nově vzniklým aktivitám publika, které je vnímáno jako 

zdroj informací, a je vědomě zapojeno nejen do tvorby, ale i konzumace vytvořených 

artefaktů
36

, které šíří. 

S těmito závěry koresponduje i další studie Between old broadcast media and new 

networked media: Materiality and media consumption practices. Hlavní roli ve výzkumu 

sehrál již několikrát zmíněný aspekt vývoje mediálních technologií, který má stále větší 

vliv na náš každodenní život. Z výsledků vyplývá, že význam této formy interakce 

odpovídá povaze a četnosti užití artefaktů pro specifické účely směřující k dynamickému 

vztahu mezi audiovizuálním obsahem a mediačními procesy současného publika. Hlavní 

hypotéza vycházela z teoretického mediačního rámce, který zohledňuje vzájemné vztahy 

mezi mediálními artefakty a způsoby jejich užití. V závěru autoři tvrdí: „Naším hlavním 

závěrem je, že přijetí a přivlastnění nových mediálních technologií uživateli představuje 

souhru a vzájemné formování technologických nástrojů, lidských činů a společnosti. V 

tomto procesu, komplementarita a doplňování starých a nových médií částečně vychází ze 

závažnosti stejných mediálních forem. Komplementarita a suplementace mezi médii se 

projevuje v současných výsledcích spíše než substituce.“
37

 

Na výše prezentovaných teoretických konceptech a výsledcích studií je 

demonstrována kontinuální proměna chování i role publika a posílení významu imerze v 

rámci mediálního diskurzu. Také je zřejmé, že komunity a fanoušci přebírají roli tvůrců a 

začínají ovlivňovat výrobce symbolických a mediálních obsahů. To je zapříčiněno 

technologickými modifikacemi a způsobem užívání médií. Na základě těchto faktů jsou 

tradiční media nucena postupně reagovat na proces digitalizace. Mediální konglomeráty 

                                                 
35 ATKINSON, Sarah. The Performative Functions of Dramatic Communities: Conceptualizing Audience Engagement in Transmedia 

Fiction. International journal of communication [online]. 2014, 8: 2201-2219 [cit. 2015-12-10]. ISSN 19328036. 
36 Obsahy konstruované publikem 

37 DAMASIO, Manuel. Between Old Broadcast Media and New Networked Media: Materiality and Media Consumption Practices. 

International journal of communication [online]. 2015, 9: 386-411 [cit. 2015-12-10]. ISSN 19328036. 
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nejen distribuují symbolické a informační obsahy, ale i komunikují s publikem 

prostřednictvím nové interaktivní platformy. 

Posledním termínem, který úzce souvisí s výše popsanými změnami a chci se mu v 

této kapitole věnovat je prozument. Toto označení bylo poprvé užito Alvinem Toflerem v 

knize Future Shock a vzniklo spojením slov producent a konzument. Chtěl tím upozornit 

na vznik informovaného a zapojeného konzumenta, kterého je třeba oslovit 

prostřednictvím přizpůsobení a individualizace produktu. Tento fakt signalizuje odklon od 

masové a industriální produkce k individualizované výrobě na míru. Díky procesům 

konvergence a nástupu nových médií má publikum stále více možností zapojit se do 

procesu výroby mediálních obsahů. Nepovažuji za podstatné se věnovat historickému 

vývoji této terminologie, protože to nepřísluší cíli této práce. Důležitá je aplikace tohoto 

termínu v současnosti. Proto v závěrečné části této kapitoly budu vycházet z interpretace 

pojmu prozument Donem Tapscottem v jeho konceptu Wikinomie. Ve stejnojmenné 

publikaci se snaží prezentovat, jak moderní technologie, internetové prostředí a způsob 

myšlení dokáže ovlivnit zažité společenské a industriální stereotypy. Hlavní myšlenka 

knihy vychází z předpokladu, že společnost stojí na počátku nové epochy, ve které má 

možnost realizace i jednotlivec. Termín Wikinomie popisuje efekty a uživatelskou 

participaci na trhu a v korporátním světě. Publikum participuje při tvorbě mediálního 

obsahu skrze internetovou síť. Základním pilířem tohoto teoretického konceptu jsou 4 

principy: otevřenost, rovnocenné propojování, sdílení a globální jednání. Kniha shrnuje 

základní strategie, které korporace využívají v kontextu možností nových médií. Je na 

místě souhlasit s Donem Tapscottem, že v blízké budoucnosti budeme svědky přerodu 

myšlení celé společnosti. Koncept Wikinomie reprezentuje vyvrcholení globálního 

konvergenčního procesu. Technologický rozvoj byl jeho důležitou součástí, ale není jejím 

hlavním hybatelem. Tím je internetová platforma, která tento komplikovaný proces 

umožnila a snaží se jej využít ve prospěch uživatelů. „Určujícím trendem v současné etapě 

neobyčejně rychlého vývoje informační společnosti je konvergence dosud oddělených 

sektorů telekomunikací, elektronických audiovizuálních médií a zpracování informací v 

celosvětových počítačových sítích a integrace tohoto komplexu do jednoho 

strukturovaného systému.“
38

 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že mediální platformy zahrnují prozumenty do 

svých strategií a to hlavně proto, že většina internetového obsahu by bez participace 

publika nemohla existovat. Tapscott konstatuje, že mnozí zaměňují význam pojmu 

prozument s termínem orientace na zákazníka, kde o všem rozhoduje výrobce a zákazník 

                                                 
38  MUSIL, Josef. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia 2003. 261s. ISBN 80-7220-157-3. str. 36 
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může pouze učinit kosmetické změny na finálním obsahu. „Dokonce ani TiVo, které z nás 

dělá dramaturga (tj. Osobu, která připravuje televizní program), není tak zábavné, jako 

když si tvoříte svůj vlastní domácí obsah. Z našeho pohledu je celá tahle orientace na 

zákazníka stará škola.“
39

 

Podle Tapscotta jsou prozumentské komunity hlavním zdrojem inovací. Organizace 

svým uživatelům poskytují nástroje pro distribuci vlastního obsahu prostřednictvím 

nových médií. Tento postup nejvíce využívají především mediální konglomeráty a výrobci 

softwarů. V současnosti nejlépe v kontextu audiovizuálního diskurzu vystihuje definici 

prozumentské a participační platformy
40

 Youtube. Nejen že se jedná o distribuční 

platformu, na kterou uživatel může nahrávat audiovizuální obsahy a umožňuje nezávislou 

distribuci, ale poskytuje i nástroje pro editaci, speciální efekty a vylepšení obrazu.
41

  

Druhým zástupcem z této kategorie jsou sociální média, která fungují na podobném 

principu prozumace a otevřenosti. Portály jako Facebook, Pinterest nebo Twitter by 

jednoduše nemohly existovat bez prozumentů. 

Pojem prozument splývá s pojmy participační a remixová kultura. Všechny tři 

termíny identifikují identickou formu publika, jež nahlíží na zkoumanou problematiku 

optikou odlišného diskurzu. Tím mám na mysli hlavní předmět zkoumání. Participační 

kultura reprezentuje převážně uživatele, kteří participují na výrobě ve formě dialogu a 

schraňují všechny informace o obsahu (vytváří artefakty, které vyústí v kolektivní 

inteligenci). Remixová kultura reinterpretuje symbolické obsahy do nových forem. 

Prozument je hlavně zapojen do výroby úplně nových obsahů anebo upravuje existující 

obsah své komunitě na míru.  

                                                 
39 TAPSCOTT, Don a Anthony D WILLIAMS. Wikinomie: jak masová spolupráce mění svět a obchod. 1. vyd. Praha: Fragment, 

2010, 332 s. ISBN 978-80-253-0863-9. str. 124 

40 Více v kapitole: Sociální média a participační platformy 

41 GOOGLE. Youtube. [online]. [cit. 2015-12-08].  Dostupné z:https://support.google.com/youtube/answer/183851?hl=cs 
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2. 3. SHRNUTÍ A DÍLČÍ ZÁVĚR 

Tato kapitola měla za cíl vysvětlit základní terminologii a zhodnotit způsob proměny 

publika v závislosti na procesy konvergence. Pro současný mediální diskurz a distribuci 

audiovizuálních obsahů je klíčové, jakým způsobem se změnila role diváka při výrobě a 

distribuci audiovizuálních obsahů. Je patrné, že i když se diskuze o konvergenci nadále 

vyvíjí na základě konstantních společenských, institucionálních a technologických změn, 

tak je musí televizní vysílatelé a výrobci audiovizuálních obsahů reflektovat do svých 

strategií. Díky tomu vznikají nové distribuční kanály doplňkového obsahu k symbolickým 

dílům a alternativní prostor pro expanze narace originálního díla. 

Touto problematikou se zabývá koncept imerze, ale nejdříve je ho nutné zasadit do 

kontextu transmediality a audiovizuálních děl. Největší přínos pro producenty a 

distributory spatřuji při externím zapojení publika v rámci konzumace symbolických 

obsahů. Na základě této skutečnosti se imerze stává hodnotícím kritériem pro jednotlivé 

transmediální extenze. Důležité je si uvědomit, že interakce mezi publikem a novým 

obsahem se odehrává mimo původní mediální platformu. Díky tomu vzniká nová situace v 

mediální krajině, protože cílové publikum je decentralizované napříč celým mediálním 

ekosystémem. Pro cíl této práce je podstatné, že imerze reprezentuje nejen diváky sledující 

lineární informační toky nebo nové formy interakce publika, ale i smyslové prožitky ve 

formě identifikace se symbolickými obsahy. 

V poslední části této kapitoly jsem se zaměřil na proměnu chování publika při 

konzumaci symbolických obsahů a terminologii spojenou s tímto jevem. Na základě 

odborné literatury jsem prezentoval význam pojmů kolektivní inteligence, participační a 

remixová kultura. Tato terminologie je důležitá a je nezbytné ji zasadit do kontextu 

transmediality a distribuce audiovizuálních děl. Nejzásadnější posun pro diskurz této práce 

spatřuji v koncepci prozumenství a upevnění role fanouška při výrobě symbolických 

obsahů. 

Procesy popsané v této kapitole je nezbytné zohlednit při formulaci kategorií ve 

stručné formální analýze. Hlavním cílem této kapitoly bylo zasazení této komplikované 

problematiky do kontextu vývoje transmediality a nových forem distribuce 

audiovizuálních obsahů. Vývoj publika je ovlivněn společenskými, institucionálními a 

průmyslovými konvergenčními procesy. Distributoři a výrobci audiovizuálních obsahů 

musí bezpodmínečně na tyto změny reagovat a implementovat je do svých strategií. 
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3. TRANSMEDIALITA 

V této části diplomové práce podrobně rozeberu problematiku transmediálních 

extenzí z pohledu audiovizuálního a mediálního diskurzu. Jejich charakteristickou 

vlastností je transmedialita a ta se vyvíjí dlouhodobě bez existence pevně definovaného 

teoretického konceptu. V minulosti se tento termín vyskytoval v konotaci různých 

významů, diskurzů a definic. Proto považuji za nezbytné v úvodu této kapitoly krátce 

shrnout historický vývoj transmediálních extenzí a posléze na základě odborné literatury 

interpretovat postoj mediálního diskurzu. 

Podle Carolyn Millerové můžeme transmedialitu pozorovat už v antice: „Vlastnosti 

byly adaptovány z jednoho nosiče a použity v jiném už od dob, kdy jsme měli alespoň další 

médium, ze kterého se dalo čerpat (nebo krást). Staří Řekové volně využívali příběhy ze 

svých mýtů anebo ústních tradic a adaptovali je pro divadelní představení, stejně jako 

mnoho dnešních filmů vychází z raných zdrojů, jakými jsou romány, divadelní hry a 

komiksy.“
42

 Na tomto příkladu jsem chtěl demonstrovat, že nás transmediální extenze 

obklopují odjakživa, aniž si to uvědomujeme. Cílem této diplomové práce není sledovat 

dlouhodobý vývoj této problematiky napříč různými diskurzy. Dle mého názoru je důležité 

upozornit na zlomový bod v kontextu multidisciplinarity tohoto teoretického konceptu, 

který nastal v roce 1991. V ten rok vyšla kniha Marshy Kinderové, ve které představila 

model adaptace symbolických obsahů v souvislosti s marketingovým užitím. Jedná se o 

první ucelený akademický pohled na celou problematiku. Musíme si uvědomit, že v té 

době neexistoval žádný komplexní transmediální systém mimo světů Star trek
43

 a 

Hvězdných válek
44

, které se vymykaly standardům symbolických obsahů té doby. Autorka 

se zaměřila na zkoumání jiných fiktivních světů, které byly populární na přelomu 80. a 90. 

let 20. století. Publikace se zaměřuje na propojení symbolických obsahů s marketingovými 

postupy, které vyúsťují v Supersystém. Hlavním tématem celé publikace je akademická 

reflexe kulturních fenoménů té doby. Největší přínos Kinderové spatřuji v užití 

transmediálních extenzí v kontextu intertextuality a jejich vlivu na Supersystémy: 

„Intertextualita znamená, že každý jednotlivý obsah (ať už jde o umělecké dílo jako film, 

román, anebo běžnější text, jakým je novinový článek, billboard, či všední slovní poznámka) 

je součástí většího kulturního diskurzu, a tudíž musí být vykládána v kontextu dalších 

obsahů a jejich různorodých strategií a ideologickému předpokladu.“
45

 

                                                 
42 MILLER, Carolyn Handler. Digital storytelling: a creator's guide to interactive entertainment. Boston: Focal Press, 2004, 453 s. 

ISBN 0240805100-. str. 47 

43 WIKIPEDIE. Star Trek. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek 
44 WIKIPEDIE. Star Wars. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars 

45 KINDER, Marsha. Playing with power in movies, television, and video games: from Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja 

Turtles. 1991. str. 122 
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Transmediální extenze jsou součástí uceleného systému, na rozdíl od transmediální 

narace, která je nezbytným nástrojem pro jejich vznik. Praktická část této diplomové práce 

se v rámci hypotéz zaměřuje na práci vysílatelů s transmediáními extenzemi a proto v ní 

hodlám vycházet z definice Henryho Jenkinse: „Transmediální narace představuje proces, 

ve kterém se integrální prvky fikce rozptýlí systematicky napříč mnoha distribučními 

kanály za účelem vytvoření jednotného a koordinovaného zážitku ze zábavy. V ideálním 

případě každé médium vytváří svůj vlastní jedinečný přínos k rozvíjení příběhu.“
46

 

Považuji za důležité poznamenat, že se nejedná o pouhou remediací anebo adaptaci 

příběhu pro odlišné médium. Remediace je definovaná jako formální logika, kterou nová 

média přeměňují předchozí mediální formy. Tradiční média jsou ovlivňována novými 

médii a publikum očekává, že se promění a převezmou některé principy novějších médií.
47

 

Oproti tomu pro transmediální extenze je nezbytné, aby další médium unikátně rozšířilo 

stávající fiktivní svět o zcela nový příběh. 

Dále svou teorii Jenkins rozvádí a uvádí i příklad ideální formy transmediální narace: 

„V ideální formě transmediální narace každé médium dělá to, co umí nejlépe - takže 

příběh může být vyprávěn ve filmu, šířen prostřednictvím televize, románů a komiksů; jeho 

svět lze poznávat prostřednictvím hry nebo jej lze prožít prostřednictvím atrakcí v 

zábavním parku.“
 48

 Z toho vyplývá, že transmedialita neupřednostňuje jeden obsah před 

jiným, a proto nelze fiktivní svět vyčerpat pouze jediným médiem. 

Na základě těchto skutečností považuji za nevhodné, zaměňovat transmediální 

extenze s adaptacemi, jelikož se jedná se o hlubší a záměrný proces. Dále je důležité si 

uvědomit, že každá nová mediální forma vede k naplnění různých aktivit publika. Filmová 

a televizní produkce oslovuje nejmasovější segment publika, kdežto literární anebo herní 

zase ten nejužší. Charakteristickou vlastností transmediálních extenzí je přesah narativu. 

Současný mediální ekosystém umožňuje komplexní distribuci fiktivního světa 

prostřednictvím různých mediálních platforem. Nejen transmedialita reprezentuje tuto 

specifickou formu vyprávění příběhů. V rámci literatury, audiovizuálního, mediálního 

anebo herního diskurzu existují termíny s podobným významem. Například cross-média 

nebo adaptace.
49

 

Pokud se nad problematikou zamyslíme v širším kontextu, je jasné, že transmedialita 

přímo navazuje na teoretický koncept konvergence Henryho Jenkinse. A to bez ohledu na 

                                                 
46 JENKINS, Henry, The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles of Transmedia Storytelling. [online]. 2009 [cit. 2015-12- 

08]. Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1dWmrcRdd3Irjpv-

h1mDy6W90TLJTGWiVLRSBKyHhDIU/preview?pref=2&pli=1 
47 Více o teorii Remediace :JAKUBISKO, Jorik. Konvergence nových a audiovizuálních médií - Perspektiva a budoucnost televize. 

2012. str. 19-21 

48 JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. 2008. str. 96 

49 Podrobněji se této problematice věnuji v kapitolách: Co jsou a nejsou transmediální extenze a Cross-média  
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pojmy intertextualita, intermedialita, imerze anebo průběžnou změnu účelu využívání 

distribučních modelů pro rozdílné tradiční platformy. „Konvergencí mám na mysli tok 

obsahu prostřednictvím více mediálních platforem, spolupráci mezi více mediálními 

průmysly, a migrační chování mediálního publika, které půjde téměř kamkoliv při hledání 

zážitku ze zábavy, kterou chce.“
50

. Pro ilustraci tohoto jevu uvedu například televizní seriál 

nebo film, který i po skončení distribučního procesu stále existuje v internetovém prostředí 

prostřednictvím různých encyklopedií, fanouškovských webů anebo prozumentských 

obsahů. To umocňuje chování publika, které je vedeno k samostatnému uvažování, 

vyhledávání informací a spojuje mediální obsahy rozptýlené napříč kyberprostorem a 

reálným světem. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vymezení teoretického rámce konvergence referuje o 

další důležité charakteristice nové formy zábavy a naplnění volnočasových aktivit. V 

současnosti aktivní publikum nekonzumuje nový obsah, ale snaží se o participaci nebo 

tvorbu nových prozumentských artefaktů. Tato forma chování odkazuje na Jenkinsův 

termín participační kultura, kterou definuje jako „(…) kulturu, ve které jsou fanoušci a 

ostatní spotřebitelé vyzváni, aby se aktivně podíleli na vytváření a šíření nového obsahu”
51

 

Variaci identického konceptu, který popisuje participaci publika na televizním obsahu, 

používá Sharon Marie Rossová ve své knize a nazývá ho tele-participací. „Diváci reagují 

na různé výzvy k tele-participaci - jsou nabádáni k interakci s televizními pořady po jejich 

sledování a "mimo" samotný televizní pořad”
52

 Autorka zkoumá význam internetu a 

ukazuje, jak se vysílatelé snaží o aktivaci participace televizních diváků, která je jednoduše 

rozeznatelná. Z výše uvedeného zjevně vyplývá, že publikum je pevnou součástí 

transmediálních extenzí, čímž do velké míry ovlivňuje tvůrce audiovizuálních obsahů. 
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3. 1. CO JSOU A NEJSOU TRANSMEDIÁLNÍ EXTENZE 

Jak už jsem prezentoval v předešlé podkapitole, k terminologii vztahujících se k 

transmedialitě se pojí problematika, jelikož přesahuje mediální a audiovizuální diskurz. 

Transmediální extenze a systémy se staly předmětem analýz a výzkumů v mnoha vědních 

oborech a disciplínách. Tuto skutečnost reflektuje i Henry Jenkins: „Všichni máme 

poněkud odlišné definice transmediální narace a ve skutečnosti se ani neshodneme na 

stejném termínu - Frank Rose hovoří o "hlubokých médiích" a Christy Dena o "Cross-

médiích"“
53

  Proto v této části diplomové práce se zaměřím na odlišnou interpretaci studií, 

které nejsou podrobně seznámeny s nuancemi mediálního a audiovizuálního diskurzu. Dle 

mého názoru je to nezbytné pro pevné uchopení terminologie a komplexní náhled na celou 

problematiku. V následující kapitole na konkrétních případech demonstruji, co konkrétně 

jsou trasmediální extenze v kontextu mediálního a distribučního diskurzu, v jehož 

intencích se pohybuje tato diplomová práce. 

Na úvod je nutné vysvětlit rozdíl mezi transmediální extenzí a adaptací, jelikož se 

jedná o dva diametrálně odlišné termíny. Je nevhodné akceptovat premisu, že 

transmedialita je obsažena v každé adaptaci tím, že originální příběh je vyprávěn 

prostřednictvím odlišného mediálního nosiče. Adaptace je výsledkem konvergenčního 

procesu mezi tradičním a novým médiem a reprezentuje konzistentně převyprávěný příběh. 

Goeff Long ve své diplomové práci, vedenou Henry Jenkinsem, k problematice uvádí, že 

„(…) převyprávění příběhu jiným druhem média je adaptace, kdežto při aplikaci více 

mediálních forem k vytvoření jednoho příběhu jde o transmediální extenzi (…), zatímco 

adaptace mohou přinést nové publikum k originálnímu příběhu a mohou sloužit jako složky 

licencí značek, které se rozprostírají přes více druhů médií, adaptace nereprezentuje 

odlišné složky většího sdíleného narativního archu“
54

 Kontrast mezi těmito odlišnými 

narativními formami demonstruje na příkladu knihy Pán prstenů
55

 a její filmovou adaptací. 

Z této komparace jasně vyplývá, že Tolkien i Jackson vypráví identický příběh 

prostřednictvím dvou různých mediálních nosičů (kniha a film). Pokud tento příklad 

podrobíme hlubší analýze, zjistíme, že režisér filmu upravil charakteristiku i vztahy 

některých hlavních postav, vynechal některé části příběhu a také musel dodat do nového 

díla i nové dějové linky, které vznikly po jeho úpravách. Tím se změnil i narativ celé 

trilogie. Ani tato změna nemění nic na skutečnosti, že se nejedná o transmediální extenzi. 

Primární charakteristikou adaptace je, že hlavní příběhová linie se nemění v rámci 

interpretace příběhu pro odlišný mediální nosič. Pokud by byl příběh vyprávěný v rámci 
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transmediálního světa, tak každá nová součást tohoto systému se musí odlišovat od již 

existujících mediálních obsahů a každý z těchto příspěvků musí unikátně rozšiřovat tento 

fiktivní svět. Uvedu ilustrační příklad v kontextu Pána prstenů: Pokud by tvůrci filmů 

natočili sérii webizod
56

, která by se odehrávala mezi ságami Hobbit
57

 a Pán prstenů, tak lze 

tuto adaptaci akceptovat jako součást transmediálního systému Středozemě
58

. 

Ve většině případů adaptace reprezentuje cross-mediální extenzi, která produkuje 

další identické obsahy na jiných nosičích (například soundtrack, komiks atd.) a referuje k 

originálnímu dílu. V kontextu adaptace vystává zásadní otázka. Je možné považovat za 

součást transmediálního systému obsahy vytvořené prozumentskými nebo fanouškovskými 

komunitami, jenž nepatří mezi oficiálně schválené rozšíření narativu fiktivního světa? 

Mám konkrétně na mysli obsahy sociálních médií, participačních platforem anebo 

reinterpretaci původního díla (internetové memy
59

, parodie, nové příběhy zasazené do světa 

originálního příběhu, fan fiction
60

, audiovizuální remixy a kompilace). Dle mého názoru 

tyto artefakty nelze považovat za plnohodnotné transmediální extenze, protože vznikají na 

základě imerzních a participačních procesů publika. Jedná se o doplňkové cross-mediální 

expanze, které vznikají na základě popularity originálního díla. Tyto jednotlivé části se 

stávají součástí transmediálního systému, ale sami o sobě nejsou transmediálními 

extenzemi, protože unikátně nerozšiřují narativ fiktivního světa. Christy Dena k této 

problematice poznamenává, že při vytváření nových forem adaptací klasických děl je 

vhodné pracovat s trasmediálními obsahy jakožto podmnožinou transmediálního systému. 

„V transmediálních postupech (…) je kladen důraz na to, že adaptace nemá být "chápána 

v kontextu konečného produktu jako expanze". Adaptace je spíše jednou z řady dovedností, 

které mají být použity ve vývoji transmediální extenze napříč platformami."
61

. Z výše 

prezentovaného pohledu na problematiku, lze odvodit závěr, že adaptace může být 

vnímána jako součást trasmediálního systému, ale pouze v případě, že existují nějaké 

transmediální expanze narativu. V opačném případě se jedná o cross-mediální extenzi. 

Považuji za důležité uvést ilustrační příklad nesprávné aplikace a kategorizace 

transmediálních extenzí v kontextu mediálního a distribučního diskurzu v akademické 

studii Mareny Würfelové. Její analýza se zaměřuje na formování mladého publika a změn 

preferencí ke konzumovanému mediálnímu obsahu. Těžiště její studie se zabývá 

výzkumnou otázkou, jak mladé publikum vnímá transmediální prvky preferovaných 

fiktivních světů poskytovaných v konvergovaném mediálním systému. Problémem celé 
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studie je, že metodologická část zkoumá identifikaci a participaci publika v rámci dvou 

transmediálních světů: Harry Potter
62

 a Stmívání
63

. Dle mého názoru je velmi přínosné, že 

výzkum zachycuje vývoj jednotlivce a reflektuje změnu preference k symbolickým 

obsahům v kontextu stáří publika. Za problematické považuji, zasazení těchto dvou 

fiktivních světů do transmediálního systému, jelikož na základě prezentovaných složek 

těchto dvou fiktivních světů se jedná o adaptace a publikum konzumuje pouze cross-

mediální obsahy. „Susan použila několik forem reprezentace příběhu Harryho Pottera 

poskytnutých mediálním průmyslem, zejména prostřednictvím licencí (romány, audio knihy, 

filmy a počítačové hry). (…) Pro Susan romány nebyly jediným vstupním bodem do světa 

Harryho Pottera, ale nejoblíbenější formou reprezentace obsahů Harryho Pottera byla 

audio kniha.“
64

 Literární předloha je vstupním bodem do celého světa Harry Pottera a její 

cross-mediální extenze poskytují celou řadu alternativních prožitků spojených s fiktivním 

světem. Ale to není podstatou transmediality. Důležité je, že žádný symbolický obsah 

uvedený v metodologické části této studie nerozšiřuje ani jeden fiktivní svět o nové zážitky 

anebo jeho narativ (výjimka může být videohra, ale ta by musela rozšířit fiktivní svět, což 

není případ konkrétní hry v analýze). Samozřejmě, že se postupně z Harryho Pottera stává 

transmediální systém a existují expanze tohoto světa, ale ve studii se s nimi nepracuje. 

Například soundtrack je pouze cross-mediální extenzí filmu, protože reprodukuje naprosto 

identický auditivní obsah z audiovizuálního díla, ale to autorka uvádí. Würfelová dochází k 

závěru, že mladé publikum se identifikuje s mediálními obsahy a projevuje sounáležitost k 

celému fiktivnímu světu prostřednictvím sociálních sítí a tvorbou nového remixovaného 

obsahu. Dle mého názoru je mnohem vhodnější pro společenskovědní diskurz aplikovat na 

tuto problematiku teoretické koncepty imerze, prozumace, participační kultury a 

identifikaci mladého publika s mediálními obsahy. Konkrétně takové nepřesné aplikace 

transmediality komplikují diskuzi o této problematice napříč akademickými diskurzy. 

V úvodu minulé kapitoly jsem zmínil knihu Marshy Kinderové, ve které se začala 

jako první zabývat problematikou transmediálních systémů z pohledu marketingového 

diskurzu. V současnosti už dlouhodobě probíhá intenzivní debata napříč celým mediálním 

diskurzem, která se vztahuje k problematice transmediálního marketingu a budování 

značky
65

. Je standardní praxí, že v návaznosti na nové audiovizuální médium vzniká 

komiks, akční figurka anebo textilní produkty s motivy z fiktivního světa. Jenkins by 

všechny tyto produkty považoval za součást transmediálního systému. Kritici poukazují na 
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fakt, že v zábavním a audiovizuálním průmyslu existuje velké množství redundantních 

obsahů, které lze definovat jako formu transmediálního budování značky a marketingu v 

intencích marketingového diskurzu. Tyto nové formy využívají prvky obsažené v odlišném 

médiu a vztahují se k primárnímu obsahu, skrze který je publiku představen fiktivní svět. 

Nicméně podle kritiků takto vzniklé obsahy v narativní rovině vůbec neobohacují výchozí 

příběh. Plně se s tímto názorem nemohu identifikovat, protože je nezbytné vždy každý 

případ posuzovat individuálně. Pro ilustraci této myšlenky uvedu pohled Aarona Smitha na 

tuto problematiku, který ji demonstruje na příkladu televizního seriálu Hrdinové
66

: 

„Upoutávka seriálu Hrdinové na Internetu anebo trička Hrdinové nerozšíří fiktivní vesmír, 

ale komiks The 9th Wonders! nabízí otevřený a bystrý pohled do prorocké vize jedné z 

postav“
67

 Plně se ztotožňuji s jeho názorem, že pokud je fiktivní svět ze strany tvůrců 

rozšířen pouze o cross-mediální obsahy a licencované produkty
68

, tak se nejedná o 

transmediální extenzi. To platí i pro proces budování značky a marketing k originálním 

dílům. Nejlépe tuto premisu ilustrují výše uvedené příklady adaptací Harryho Pottera, 

Pána prstenů nebo ságy Stmívání. Na druhou stranu, existují případy úspěšné aplikace 

transmediálních extenzí v kontextu marketingu a budování značky audiovizuálních 

symbolických obsahů, které lze považovat za plnohodnotnou transmediální expanzi 

originálního narativu. 

Prvním příkladem je reklamní kampaň k filmu Temný rytíř
69

 s názvem Why so 

serious? z roku 2007. Pro propagační účely nového filmu bylo vytvořeno imaginární město 

Gotham, kde hlavní záporná postava filmu zanechává svůj ikonografický podpis na 

bankovkách, plakátech a budovách. Hra začala na Comic-Conu
70

 v San Diegu, protože 

většina účastníků této akce jsou fanoušky Batmana a má imerzní vztah k tomuto fiktivnímu 

světu. V tento moment se přesouvá hra do reálného světa. Lidé jsou rozděleni do dvou 

táborů: komplicové hlavního antihrdiny Jokera a podporovatelé Harveyho Denta (státní 

zástupce, který ve filmu bojuje proti korupci ve městě a vyhlásí válku organizovanému 

zločinu). „Několik tisíc fanoušků se již dříve on-line přihlásilo jako stoupenci Jokera, a 

začali dostávat šifrované zprávy k dekódování, podle nichž měli konat. Klíče přivedly 

nejzdatnější hráče do pekáren, kde se skladovali dorty pro "Robina Bankse" jehož název 

byl odvozen od Jokerova fiktivního bankovního přepadení.“
71

 V nich byly umístěny 

instrukce a mobilní telefon. Toto externí zařízení se stalo jejich vstupní branou do celé hry. 
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Umožňovalo jim nejen kontakt s ostatními hráči v jejich „gangu“, ale byl to i kanál, přes 

který dostávali instrukce a indicie k herním úkolům, jejichž plněním se mění situace v 

herním světě.  

Podporovatelé Harveyho Denta byli osloveni prostřednictvím telefonů a e-mailů. 

Žádal je o jejich podporu proti boji s organizovaným zločinem. V tento moment po celých 

Spojených státech hráči, kteří se identifikovali s druhou stranou, uspořádali protestní akce s 

transparenty a odznaky s jasným poselstvím z kinematografického díla: Věřím v Harveyho 

Denta
72

. Hra byla ukončena v den premiéry filmu a její výsledky byly ohromné: 

„Transmediální zkušeností prošlo více než 10 miliony účastníků ve více než 75 zemích, 

kteří hráli prostřednictvím stovky webových stránek, interaktivních her, mobilních telefonů, 

tiskových médií, e-mailů a účastnili se skutečných světových událostí.“
73

  

Tento konkrétní příklad je dle mého názoru plnohodnotnou transmediální extenzí 

fiktivního světa. Nejen že všechny akce hráčů ovlivňovali vývoj příběhu a interakce se 

odehrávala napříč různými mediálními platformami, ale také došlo k propojení 

imaginárního a reálného světa v každodenním životě participantů hry. 

Druhým příkladem je studie Alice Marwickové, Mary L. Grayové a Miky Anannyho. 

Autoři publikace uvádí: „(…) v rámci transmediálního rámce, studie využívá obsahovou 

analýzu dějových linií programu, etnografické terénní výzkumy a zprávy o Glee , které se 

šířili na mikroblogu Twitter, aby přezkoumaly reakce fanoušků na seriál Glee a jeho 

využití“
74

 Akademici došli k závěru, že mladiství zastávají k televiznímu pořadu dva 

postoje. První reprezentuje interpretaci televizního obsahu na základě jejich osobních 

zkušeností, a jakým způsobem jim pomáhá formovat pohled na LGBT
75

 problematiku. 

Druhý reflektuje, jakým způsobem se stal symbolický objekt pevnou součástí komunikace 

prostřednictvím sociálních sítí a mobilních zařízení. Ačkoli některé formy zapojení publika 

na sociálních médiích kopírovaly témata seriálu Glee
76

, i přesto výzkumníci objevili i nové 

formy angažovanosti fanoušků.  

Pro potřeby této práce je přínosné, že akademici našli souvislost mezi obsahy 

fiktivního světa Glee a realitou. Ta se projevila v kontextu epizody, ve kterém se jedna z 

představitelek ptá své kamarádky: Věděla jsi, že delfíni jsou homosexuální žraloci?
77

 
78

. Po 

odvysílání dílu se tento slogan stal populární a diváci nejen hojně tento příspěvek 
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komentovali, ale začal se šířit prostřednictvím textilních produktů, čímž přesáhl rámec 

fiktivního světa. Tento příklad ilustruje, jakým způsobem lze i prostřednictvím 

licencováních produktů a procesu budování značky pracovat v kontextu transmediální 

extenze se symbolickým objektem. V tomto konkrétním případě se nejedná o klasický 

licencovaný produkt, který má za primární funkci umožnit publiku identifikaci a 

příslušnost k originálnímu fiktivnímu světu, ale o poselství s konotací fiktivního světa 

vyjadřující postoj ke konkrétní problematice (v tomto případě LGBT problematika). 

Na výše dvou uvedených příkladech jsem chtěl prezentovat, že i formy 

transmediálního budování značky a marketingu mohou být plnohodnotnou transmediální 

extenzí. Carlos Carlos Alberto Scolari definuje roli tohoto způsobu komunikace v kontextu 

transmediality: „Každé médium dělá to, co umí nejlépe - takže příběh může být vyprávěn 

filmem, šířen prostřednictvím televize, románů a komiksů, a jeho svět může být 

prozkoumán pomocí hry. Každá licence fiktivního světa musí být dostatečně soběstačná k 

tomu, aby umožnila autonomní spotřebu. To znamená, že jste nemuseli vidět film, abyste si 

mohli vychutnat hru a naopak“
79

 Důležité je, aby publiku byl umožněn individuální 

přístup k transmediální extenzi, což se odráží v jednotlivých funkcích transmediality. Vždy 

je podstatné brát v úvahu jednotlivé funkce mediálních platforem a nosičů, prostřednictvím 

kterých se komunikace odehrává. Nesmíme přisuzovat vlastnost transmediality dílům 

rozšiřující narativ, ale vzniklých mimo kontrolu tvůrců fiktivního světa. Existuje 

nespočetné množství obsahů produkovaných nejen fanouškovskými a prozumentskými 

komunitami, ale i samotnými tvůrci fiktivních světů. Pokud tyto obsahy nenesou žádný 

narativ, tak je nelze považovat za plnohodnotnou transmediální expanzi originálního díla, 

ale pouze produkty umocňující imerzní prožitky publika.  

                                                 
79 ALBERTO SCOLARI, Carlos. Transmedia Storytelling: Implicit Consumers, Narrative Worlds, and Branding in Contemporary 

Media Production. International journal of communication [online]. 2009, (3): 586-606 [cit. 2015-12-22]. ISSN 19328036. str. 597 

Dostupné z: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/477/336 597 
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3. 2. TRANSMEDIALITA A TELEVIZNÍ VYSÍLATELÉ 

V této části diplomové práce se budu zabývat užitím transmediálních a cross-

mediálních extenzí televizními vysílateli. Ve stručné formální analýze budu sledovat, 

jakým způsobem tyto funkce využívají tuzemští terestriální vysílatelé. Tato práce se 

zabývá distribučními možnostmi audiovizuálních děl a televize je jedním z nejmasovějších 

tradičních mediálních systémů, který tyto obsahy nejen distribuuje, ale i produkuje. V této 

kapitole uvedu příklad optimálního transmediálního systému, který aplikovala televize 

NBC. 

Aby bylo možné plně chápat transmediální extenze, jakožto dominantní trend v 

audiovizuální produkci a distribuci, je důležité situovat transmedialitu do kontextu 

konvergence. Ta je složena z několika vzájemně propojených technologických, 

industriálních a recepčních postupů. Zatímco transmediální extenze mohou být 

identifikovány napříč celým spektrem mediálních trhů a platforem, tak počátky 

transmediální produkce v televizní tvorbě je možné vysledovat v 70. a 80. letech. Už v této 

raní době začali televizní vysílatelé v USA oslovovat fanoušky a vytvářet specifický obsah 

pro diváky narrowcastových platforem. Nicméně díky digitalizaci, konvergenci technologií 

a přijetí nových mediálních platforem širokou veřejností se zintenzivnil vztah mezi 

vysílatelem a publikem. To vyvrcholilo začleněním transmediální logiky do strategie 

televizní produkce: „Američtí vysílatelé věnovali zvýšenou pozornost v posledních dvou 

desetiletích tvorbě a udržení stále složitějších narativních vesmírů prostřednictvím 

fiktivního světa, který umožnil zcela nové způsoby narace a navrhuje nové formy zapojení 

publika”
80

. 

Sconce pod termín tvorba světa
81

 zahrnuje všechny způsoby kultivace a koordinace 

veškerého televizního obsahu napříč různými mediálními platformami. Především 

prostřednictvím nových medií a konvergovaných technologií (internet, herní konzole, 

mobilní telefony a tablety). V tomto kontextu, termín tvorba světa má dvě funkce. Primární 

je využívání celého mediálního ekosystému, jakožto nezbytného souboru nástrojů k 

vytvoření a podporování obsáhlého fiktivního světa. Sekundární funkcí je identifikace 

publika s audiovizuálním obsahem. Úspěšná aplikace této strategie transmediální strategie 

nalezneme například v seriálech Pán Času
82

, Ztraceni
83

 anebo Hrdinové. 

Vysílatelé se snaží kultivovat televizní publikum, protože k němu přistupují jakožto 

aktivním uživatelům. Povzbuzují ho k participaci a interakci nejen v rámci fiktivního světa, 

                                                 
80 SCONCE, Jeffrey. "What If? Charting Television's New Textual Boundaries". Television after TV: Essays on a Medium in 

Transition. Ed. Jan Olssen and Lynned Spigel. Durham, North Carolina, London: Duke University Press, 2004. 93-112. str. 95 
81 V originále world building 

82 WIKIPEDIE. Doctor Who. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_Who 
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ale i v procesu výroby pořadů. Koordinací a vrstvením různých variací mediálních obsahů 

do různých forem, producenti nabízejí publiku dokonalý cross-mediální a transmediální 

zážitek. Tím motivují publikum k větší konzumaci jejich produkce, které se vyskytují 

napříč celým mediálním ekosystémem, ale také zvyšují zájem a loajalitu diváků. Proces 

tvorby světa, není pouze specifickým jevem pro televizní produkci a distribuci, ale 

vysílatelé mají k aplikaci tohoto konceptu nejblíže při samotné výrobě audiovizuálního 

obsahu. Sconce konstatuje, že: „(…) kultivace (televizních) fiktivních světů je klíčový prvek 

v úspěchu vyprávění příběhů. To, co chybí v televizní podívané a omezuje naraci, je 

vykompenzováno hloubkou a délkou trvání vztahů postav, diegetických expanzí a investicí 

publika. Komerční seriál, který uspěje v americkém systému, skončí generováním stovky 

hodin v televizním programu, díky čemuž je možné velmi sofistikované a komplexní 

zpracování postav a fiktivního světa.”
84

  

V mnoha ohledech, lineární vysílání zůstává hlavním bodem pro zapojení televizního 

publika. Fanoušci jsou více aktivní v rámci různých mediálních kanálů a neustále se vracejí 

k programovému zdroji, který je vstupní branou do fiktivního světa. V současnosti většina 

vysílatelů nevyrábí pouze audiovizuální obsah, ale také velké množství doplňkových 

služeb. Ty jsou integrovány na různých platformách, aby rozšířili televizní pořady a jejich 

služby. Většina doplňkových komponentů, které jsou produkovány televizemi, nemusí 

primárně rozvíjet příběh vysílaných pořadů. Na druhou stranu mohou dramaticky změnit 

způsob, jakým se publikum zapojuje do interakce a interpretuje vysílaný obsah. 

Audiovizuální průmysl postupně rozvíjí cross-mediální a transmediální zážitky pro diváky 

a to sebou přináší i migrační chování a interakci publika. Proto je důležité chápat 

interaktivitu komplexně a je důležité zohlednit důvod, pro který jsou tyto doplňkové služby 

a obsahy produkovány. Tato skutečnost mění kontext, ve kterém publikum k těmto 

produktům přistupuje a způsoby konzumace nových symbolických obsahů. 

Ve skutečnosti existuje nespočetné množství empirických výzkumů, které zkoumali 

vliv cross-mediální komunikace a nových technologií pro participaci publika s televizním 

obsahem. Například Sharon Marie Rossová ve své knize sleduje vztah mezi televizními 

diváky a internetovou platformou, a říká, že „(…) zkušenosti lidí se sledováním televize 

jsou dnes stále více neoddělitelné od tele-participace (ať už doslova nebo koncepčně)”
85

. 

Tato publikace nahlíží na způsob, jakým televizní vysílatelé „(…)pracují stále více na 

přivedení anebo udržení publika u svého pořadu.”
86

. Zaměřuje se na změny v chování 

publika a skutečnost, že diváci se intenzivněji zabývají televizním obsahem. Tuto změnu 
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můžeme sledovat zejména prostřednictvím procesů socializace, které vznikají při 

konzumaci televizních pořadů. Rossová upozorňuje na změny strategií a aplikací nových 

způsobů zapojení publika využívaných televizními vysílateli prostřednictvím různých 

mediálních platforem. 

Obdobně na celou problematiku nahlíží Elizabeth Evansová, která ve své studii 

využívá cílové skupiny televizních obsahů. Zkoumá, do jaké míry se změnil narativ 

transmediálních systémů, způsob konzumace tradičních televizních obsahů a postoj diváků 

k rozšiřování fiktivních světů pro nové mediální platformy. Evansová konstatuje: „Je to 

méně o tom, jak technologie umožňují divákům (především fanouškům) účastnit se procesu 

narativní tvorby. Místo toho je potřeba se zabývat tím, jak internet a mobilní telefony 

nabízejí více způsobů, jak se propojit s "televizi". Nejen z hlediska obsahů a technologií, 

ale také dopadu těchto kroků na vnímání publika významu televize”
87

 

Je zřejmé, že Rossová a Evansová identifikují, jakým způsobem nové technologie 

mění vnímání zážitku ze sledování vysílaných audiovizuálních obsahů. Obě upozorňují, že 

nová média hrají klíčovou roli ve vývoji a výrobě současných televizních pořadů. Převládá 

názor, že vysílatelé se postupně naučili využívat očekávání publika a díky tomu rozvíjí 

nové formy interakce diváků s televizním obsahem. Dávají divákovi možnost proniknout 

hlouběji do fiktivních světů a zapojit se do výroby televizních pořadů. Pro ilustraci této 

problematiky uvedu příklad cross-mediální interakce a optimálního transmediálního 

systému na seriálu Hrdinové televizní stanice NBC. 

V tomto konkrétním případě se jedná o plnohodnotnou cross-mediální a 

transmediální extenzi původního fiktivního světa. Ve své době se jednalo o jednu z nejvíce 

interaktivních forem sledování televizního seriálu. Celý projekt byl zahájen po ukončení 

první série a stal se výplní pro fanoušky seriálu, než začne nová řada televizního seriálu. 

Tento složitý transmediální systém se skládal z různých symbolických obsahů. Diváci 

mohli online číst komiksy anebo hrát interaktivní hry, které rozvíjeli minulost všech postav 

seriálu. Samozřejmě nechyběli stránky, které poskytovali reportáže z reálných událostí 

spojených s propagací, recenze, rozhovory a blogy o seriálu.  Po řadě úspěchů spustila 

televizní stanice NBC webovou stránku Heroes Evolutions
88

. Jednalo se o interaktivní 

stránku pro fanoušky televizního seriálu, která obsahovala bonusový obsah. Nejenom že 

diváci měli prostřednictvím aplikace přístup k osobní komunikaci postav (sms zprávy a e-

maily), ale navíc na portálu našli velké množství interaktivních her, ale i například unikátní 

dokumentární sérii, která vysvětlovala japonskou symboliku jedné z hlavních dějových 
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linií. Pro ucelenou představu o ilustračním příkladu doporučuji shlédnout video o tomto 

unikátním transmediálním systému.
89

 Tento projekt neunikl ani pozornosti akademických 

studií, které jej prezentují jako příklad, jak mohou vysílatelé aplikovat transmediální 

extenze pro upevnění své pozice v mediální krajině: „Za účelem propagace seriálu Heroes, 

byly vytvořené provázané webové stránky pro postavy, interaktivní internetovou hru a 

kolaborativní fan-fikce, která odpovídala kritériím nastavených producenty a vysílatelem. 

Tím posílili a rozšířili nejen narativní strategii, ale také proces budování značky 

vysílatele.“
90

 

Po odmlce televizní stanice NBC natočila volné pokračování celé série a opět 

využívá transmediální naraci. Před uvedením premiérových dílů seriálu na televizních 

obrazovkách následovala série webizod, která vysvětluje fanouškům návaznosti v kontextu 

komplikovaného narativu tohoto fiktivního světa.
91

 Současné internetové stránky vytvořili 

fanoušci, a proto zůstali k dispozici i staré webizody k původní sérii, takže publikum má 

množnost v rámci konzumace nového obsahu se dostat i k starším transmediálním 

extenzím. 

Fenoménem expansivních forem narativu fiktivních světů v kontextu televizních 

vysílatelů se dlouhodobě zabývá Melanie Bourdaa, a definuje ho termínem rozšířené 

vyprávění
92

. Uvádí, že existují 2 hlavní důvody, proč vysílatelé začleňují transmediální 

systémy do svých mediálních strategií. Prvním je, že tento nástroj umožňuje propagaci 

televizních pořadů před jejich televizní premiérou. Prostřednictvím druhého se vysílatelé 

snaží udržet kontakt stálého publika s fiktivním světem v pauzách mezi jednotlivými 

sériemi. Ačkoliv se tato argumentace pohybuje blízko rozhraní dvou diskurzů
93

, tak je 

nezbytné v kontextu televizních vysílatelů a transmediálních extenzí, takto na celou 

problematiku nahlížet. Musíme si totiž uvědomit, že televizní obsahy jsou vstupní branou 

do transmediálního systému. Boudaaová dále rozvádí svůj koncept a uvádí: „Tento princip 

se opírá o silné centrální médium, " mateřskou loď ", s vlastními postavami, vyprávěním a 

vesmírem. V této strategii producenti kolem svého pořadu vybudují věrné a aktivní 

publikum, obvykle nazývané fanoušky, a pak šíří narativ své série na různých mediálních 

platformách.“
 94

 Publikum pomáhá rozšiřovat tyto transmediální extenze napříč celou 

společností. Právě proto většina transmediálních strategií je zaměřena na fanoušky 

originálního díla a ti šíři všechny expanze narativu fiktivního světa.  
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3. 3. PRINCIPY A STRATEGIE TRANSMEDIÁLNÍCH  SYSTÉMŮ 

V minulých kapitolách jsem se na základě odborné literatury pokusil vymezit, co je 

to transmediální extenze, z čeho se skládá a prezentoval, jak na celou problematiku tato 

práce nahlíží z pozice mediálního, audiovizuálního a distribučního diskurzu. V této části 

diplomové práce uvedu principy transmediality a strategie transmediálních systémů. Na 

úvod považuji za nezbytné poznamenat, že tato problematika se stává pevnou součástí více 

vědních oborů a je interpretována každým diskurzem odlišně. Proto v této podkapitole 

budu pouze uvádět principy a strategie vhodné pro užití transmediálních extenzí v kontextu 

audiovizuálních obsahů. S prezentovanými typologiemi a strategiemi budu operovat ve 

formální analýze. 

Henry Jenkins k této problematice říká, že „Transmediální zábava není zcela nová ve 

své rozptýlené výměně; nicméně, koncepční rámec, ve kterém si utváříme představy a 

dáváme smysl tomuto společenskému užití často je.“
95

 Tím poukazuje na důležitost 

sociálního užití transmediálních extenzí. Proto je důležité při formulacích principů a 

strategií brát v potaz kontext proměny publika v éře konvergence. Tím mám specificky na 

mysli participační kulturu, kolektivní inteligenci, prozumenty a imerzi publika. Nejprve 

shrnu definic 2 základní strategie transmediálních systémů. V Následujících dvou 

podkapitolách budu převážně vycházet z publikace Jeong-Hee Kimové and Jong-Youl 

Honga
96

. 

3.3.1. SYSTÉM TRANSMEDIÁLNÍHO LICENCOVÁNÍ
97 

Transmediální extenze všeobecně využívají centralizovaný způsob narace 

konkrétního fiktivního světa a aplikují nové formy vyprávění příběhu prostřednictvím 

digitálních a interaktivních médií. Vytváří systém, který je nezávislý a vytvářejí nové 

paradigma, ve kterém bezprostředně neexistuje lineární spojitost mezi jednotlivými obsahy. 

To umožňuje publiku prožít unikátní zážitek z komplexního celku. V kontextu této 

skutečnosti každý nový obsah rozšiřuje fiktivní svět a produkuje individuální uzavřený 

příběh. Jednotlivé obsahy jsou kombinovány a tím vznikají komplexní fiktivní světy. Pro 

aplikaci systému transmediálního licencování je charakteristická paradigmatická 

kombinace jednotlivých prvků narace a lze ji rozdělit na 3 fáze: prolog
98

, hlavní příběh a 

pokračování
99

. 
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To nám umožňuje následující ilustrační modelovou situaci: Po uvedení filmu (hlavní 

příběh), vznikne série webizod a komiks (prolog). Tyto nové mediální obsahy dokreslují 

minulost hlavních postava a rozšiřují svět o potencionální budoucí příběhy. Na základě 

úspěchu a obliby filmu vznikne na jeho motivy televizní seriál (pokračování). Výhodou 

této strategie je, že není neměnná a mezi jednotlivé fáze je možné umisťovat nové obsahy, 

které rozšiřují fiktivní svět. To je možné i zpětně, protože transmediální systémy 

nepotřebují časově lineární spojitost a vznikají dlouhodobě. V kontextu výše zmíněného 

filmu vznikne počítačová hra, která je časově zasazena mezi komiks a film (prolog a hlavní 

příběh), jejímž prostřednictvím může publikum prozkoumat celý svět na základě herní 

zkušenosti. Nakonec je založen zábavní park, ve kterém si fanoušci seriálu a filmu mohou 

prožít imerzní zážitky z vlastní perspektivy (další forma pokračování). Pro kompletní 

ilustraci všech fází transmediálního licencování uvedu příklad na fiktivním světě Minority 

report. Vstupní branou do fiktivního světa je film
100

 Stevena Spielberga (hlavní příběh), 

jehož scénář vznikl na motivy krátké stejnojmenné povídky
101

 Philipa K. Dicka (prolog). V 

současnosti televizní stanice FOX natočila seriál
102

, který je volným pokračováním filmu 

(pokračování) a rozšiřuje fiktivní svět z úplně nové perspektivy. 

Systém transmediálního licencování je nejčastěji aplikovaná strategie a převážně ji 

využívají tvůrci audiovizuálních obsahů, vydavatelé a televizní vysílatelé. Nejdůležitějším 

prvkem na celém konceptu je, že vždy je jedno médium (hlavní příběh) vstupní branou do 

fiktivního světa, jak už jsem zmínil v předešlé podkapitole. Poté se publiku otevírají 

neomezené možnosti konzumace transmediálního světa. Samozřejmě se stává, že k 

hlavnímu příběhu se může divák dostat prostřednictvím sekundárního média, ale ve většině 

případů tomu tak není. Příkladem úspěšné aplikace této strategie v komplexním měřítku 

jsou transmediální světy Star Wars nebo Star Trek.  

3.3.2. TRANSMEDIÁLNÍ SYSTÉM TYPU PORTMANTEAU
103

 

Trasmediální extenze se staly specifickým druhem zábavy v éře konvergence. V 

současnosti jsme svědky nového způsobu lidové tvořivosti v kontextu prozumentsví a 

participační kultury. Už Pierre Levi tvrdil o kyberprostoru, že to je prostředí, ve kterém 

lidské bytosti přebírají formu kolektivní inteligence.
104

 

Imerzní prožitky publika začínají už ve chvíli, kdy se divák zapojí do internetové 

komunity, jejímž prostřednictvím si vyměňuje postřehy, utváří názory a diskutuje o 
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fiktivním světu. Transmediální systémy typu Portmanteau umožňují interaktivnější a 

intenzivnější formu participace ze strany publika, než klasická konzumace symbolických 

obsahů. Hlavní charakteristikou pro tuto strategii je, že poskytuje ucelený pohled na příběh 

prostřednictvím více mediálních platforem. Konkrétně je narativ hlavního děje dispergován 

na různých mediálních platformách a nosičích. Aby publikum mohlo konzumovat celý 

příběh komplexně, tak musí projít více zkušenostmi. Nejlépe tuto strategii vystihuje 

přirovnání ke skládačce. Každý samostatný příběh reprezentuje jeden dílek a ty musí 

publikum složit, aby prožilo tuto jedinečnou zkušenost. Robert Prattern k problematice 

dodává, že „Pro multiplatformní / portmanteau zkušenost, jako je ARG, je důležitá nějaká 

formy dramatické struktury: mělo by tam být něco, co diváka tlačí anebo táhne ke společné 

zkušenosti.“
105

  

Tato strategie byla aplikovaná například v rámci reklamní kampaně „Why so 

serious?“, o které jsem psal v předešlé podkapitole. V tomto konkrétním případě se 

publikum plně identifikovalo s hrou a fiktivním světem Batmana. Muselo plnit různé úkoly, 

hrát hry a komunikovat v rámci svého týmu. Nejvíce je tato strategie využívána v herním 

průmyslu, fanouškovskými komunitami při hraní ARG
106

 anebo prostřednictvím 

geocachingu
107

 (hráči objevují prostřednictvím nápověd indicie k místu, kde na ně čekají 

části příběhů anebo odměna v podobě upomínkového artefaktu). U těchto druhů her musí 

ve většině případů participanti používat GPS, internetové stránky a mobilní aplikace. 

3.3.3. 7 PRINCIPŮ TRANSMEDIALITY 

V této diplomové práci jsem uvedl velké množství příkladů a definic transmediálních 

extenzí, ale do této chvíle jsem neprezentoval žádnou typologii. V roce 2009 Henry 

Jenkins publikoval na svém blogu článek, který definuje 7 základních principů 

transmediality. Cílem této studie bylo formulovat praktická kritéria, která jednoduše 

specifikují užití transmediálních systémů. Tyto základní principy jsou tvořeny 

následujícími kategoriemi: Rozptýlenost vs. Zasvěcenost, Kontinuita vs. Multiplicita, 

Imerze vs. Extrahovatelnost, Tvorba světa, Serialita, Subjektivita a Performance. Na tuto 

publikaci reagoval Kevin Moloney ve svém článku Principles of Transmedia
108

. Jeho 

analýza se stala klíčovou pro transmediální diskurz, protože rozšiřuje Jenkinsův koncept o 

nové poznatky. Moloney se domnívá, že první 3 principy na první pohled působí 

kontrastně, ale v podstatě umožňují publiku si vybrat způsob konzumace média. Tento 

názor referuje k myšlence, že existuje více forem aplikace transmediálních systémů. Na 
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základě interpretace Jenkinsova modelu uvedu originální definici a také Moloneyho pohled 

na tuto problematiku. Pro lepší orientaci uvedu každý složený princip samostatně a posléze 

je sjednotím do jednoho. 

1) Rozptýlenost
109 

Jenkins definoval tento princip jako aktivní zapojení fanoušků v kontextu cirkulace 

mediálního obsahu prostřednictvím sociálních médií. Má tím na mysli interakci publika, 

které svým zapojením šíří symbolické obsahy prostřednictvím sociálních vazeb v 

internetovém prostředí. Moloney doplňuje, že účastníci této interakce se stávají součástí 

distribučního procesu a přidávají původnímu obsahu kulturní a ekonomickou hodnotu. 

Moloney dále dodává, že hlavní tento princip je přímo závislý na viralitě: „“Stát se 

virálním "je termín internetovém věku pro myšlenku nebo produkci, která se šíří jako 

přívětivý anebo zlovolný mikrob po celé mediální krajině“
110

 

Zasvěcenost
111

 

Jenkins uvádí, že tento vyrovnávací princip k pojmu rozptýlenost navrhl Jason 

Mitchell ve svém článku s názvem „Spread or Drill ?“. V něm dochází k závěru, že je 

nezbytné zavést odlišnou kategorii, která by vystihovala interakci publika s narativním 

celkem. Dle jeho názoru jádro fanouškovské komunity podporuje publikum k hlubšímu 

zkoumání symbolických obsahů. Tyto komunity vytvářejí ideální podmínky pro hledání 

složitostí v příběhu a analýzu hlubší symboliky. 

Moloney ve své analýze aplikoval princip zasvěcenosti na trilogii filmu Matrix
112

: 

„Příběh zachycuje obrazotvornost anebo zájem fanouška natolik, že jej povzbudí k 

hlubšímu pátrání po detailech.“
113

 Moloney pro ilustraci poukazuje na číslo 101, které se 

vyskytuje v celé trilogii a má hlubší význam. Nebýt komunit vytvořených kolem 

transmediálního světa, tak běžný divák tuto symboliku ani nezaregistruje. Dalším 

příkladem aplikace tohoto principu jsou encyklopedické webové stránky k fiktivnímu světu, 

které vznikají na základě kolektivní inteligence publika. Fanoušci se zajímají o každý detail, 

který rozšiřuje komplikovaný narativ jejich oblíbených symbolických obsahů. 

Rozptýlenost vs Zasvěcenost 

Ačkoliv oba principy působí protikladně, Jenkins konstatuje, že je nezbytné 

akceptovat kontrast mezi rozptýleností a zasvěceností: „Obě vlastnosti mohou být součástí 

identické transmediální licence, a přesto představují různé dimenze zkušeností, a existují 

případy, ve kterých licence fiktivního světa udrží princip rozptýlenost, aniž by nabízela 
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skutečnou hloubku, do které se lze ponořit anebo nabízí hloubku a spletitost, aniž by 

motivovala k využití jejich sociálních sítí.“
114

 

Tento princip se skládá ze dvou kategorií: 

1) Implikuje schopnost a četnost sdílet symbolické obsahy a zohledňuje motivační faktory 

jednotlivce. 

2) Možnost pro jednotlivce prozkoumat do hloubky rozšířené narativní extenze fiktivního 

světa. 

 

2) Kontinuita 

Jenkins definuje tento princip jako koherenci a věrohodnost fiktivního světa. Jádro 

komunity vnímá princip kontinuity, jako odměnu za shromažďování dispergovaných částí 

narativu na různých platformách. Moloney tuto definici obohacuje a tento princip popisuje 

jako „(…)familiární narativní techniku v transmediálním světě, která prostřednictvím 

dějových linií rozvíjí originální příběh napříč různými médii. Musí vždy zachovávat 

koherenci a věrohodnost příběhu ve formě odměny pro fanoušky“
115

. Z toho vyplývá, že 

pokud jednotlivé části příběhu jsou vyprávěny prostřednictvím různých mediálních 

platforem, tak musí existovat spojitost mezi jednotlivými distribuovanými fragmenty. 

Tento pojící článek by měl být konstantní a neměnný. 

Tento princip transmediality je komplikované dodržet, jelikož ve většině případů na 

jednotlivých částech celého transmediálního narativu spolupracují různí autoři. Všichni se 

stávají tvůrci fiktivního světa a to je problematické pro udržení koherence narativu a 

dodržení všech prvků transmediálních extenzí. 

Multiplicita 

Jenkins poznamenává, že koncept Neil Younga o přidaném pochopení
116

 

transmediality je pravděpodobně derivátem tohoto principu. Young ho definuje jako 

„(…)rozšíření interpretačních možností, které se objevují, pokud jsou licence fiktivních 

světů rozšířeny napříč mnoha obsahy a platformamy“
117

  Jenkins uvádí, že multiplicita 

umožňuje publiku užívat si alternativní příběhy a vidět postavy nebo události z jiné 

perspektivy. Tento princip se může jevit jako expanze principu kontinuity, jenže 

multiplicita musí násobí roli symboliky, která je šířena prostřednictvím mediálních obsahů 

transmediálního světa. Toho lze docílit například v rámci audiovizuálních obsahů tzv. 

Crossoverem
118

. Tento jev můžeme identifikovat v amerických televizních seriálech kde se 
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postavy z jiných sérií transmediálních světů objevují jako hosté a stanou se součásti hlavní 

dějové linie několika epizod. Pro ilustraci tohoto jevu uvedu seriály z fiktivního světa Star 

Trek anebo Pán času. Moloney doplňuje, že princip multiplicity je „variací dějových linií v 

rámci stejného kontinuálního a koherentního prostředí“
119

. 

Kontinuita vs Multiplicita 

Některé transmediální licencované systémy podporují koherenci k originálnímu dílu, 

aby byla zajištěna maximální věrohodnost dispergovaných forem narativu všech extenzí 

fiktivního světa. Jiné využívají alternativní expanze postav anebo paralelních světů a jejich 

implikací do příběhů umocňují komplexní dojem celého transmediálního světa. 

 

3) Imerze 

Vůbec fakt existence fiktivního světa vyústí v imerzi ze strany publika. Ta odráží 

část třetí zásady v rámci tohoto kontinua. Jenkins předpokládá, že imerze reprezentuje 

snahu publika o odtržení od reality a útěku to fiktivního světa. Tento proces lze vnímat 

prostřednictvím obrazu „v tom, jak nás může dobrý film sledovaný v potemnělém kině 

pohltit a umožnit nám, abychom se cítili přítomni v dané scéně anebo prostředí. 

Transmediální extenze mají za cíl zpracovat fanouška tak hluboce, že se úplně přestane 

ovládat“
120

. Do této kategorie patří již zmiňované příklady reklamní kampaně Why so 

serious? anebo zábavného parku s tématikou Harryho Pottera. 

Extrahovatelnost
121

 

Jenkins tvrdí, že „(…)u imerze spotřebitel vstupuje do fiktivního světa, zatímco v 

extrahovatelnosti si fanoušek odnáší aspekty příběhu sebou, jako zdroje, které rozmísťuje v 

prostorách svého každodenního života"
122

. Moloney dále definuje extrahovatelnost jako 

prostředek „(…)poskytující fanouškovi předmět, prostřednictvím kterého si odnáší aspekty 

příběhu sebou do prostor svého každodenního života“
123

. Tento princip je neoddělitelný od 

imerze, protože je jejím důsledkem. Reálný artefakt dává publiku možnost identifikace s 

fiktivním příběhem oblíbeného světa v každodenní interakci. Tento princip je plně 

aplikován například v geocachingu anebo ve formě licencovaných produktů k fiktivnímu 

světu. 

Imerze vs Extrahovatelnost 

Prostřednictvím imerze publikum vstupuje do fiktivního světa prostřednictvím 

vlastní zkušenosti (například zábavný park Harry Pottera), Prostřednictvím 
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extrahovatelnosti si fanoušci berou aspekty fiktivního světa ve formě artefaktu a ten 

umisťují do prostoru každodenního života. (například tričko s motivy Harryho Pottera). 

 

4) Tvorba světa
124 

Jenkins definuje tento princip jako „dlouhou historii v žánru sci-fi, kde spisovatelé 

(…) konstruují propojené světy, které spojují dohromady příběhy rozptýlené napříč 

publikacemi"
125

. Moloney formuluje rozšířenou definici principu tvorby světa jako 

„bohatou tapisérii, na které lze rozvinout hlavní příběh prostřednictvím alternativních 

příběhů založených na odlišných postavách a okolnostech"
126

. Za jeden z nejranějších 

příkladů tohoto principu považuje Moloney román L. Frank Bauma Čaroděj ze země Oz
127

. 

Tato kniha reprezentuje první manifestaci originálního příběhu, na jehož základě vzniklo 

13 adaptací, komiksové stripy, různé krátké příběhy, divadelní představení, muzikály a v 

roce 2013 film Mocný vládce Oz
128

. Každá extenze interpretuje dílo odlišně a pracuje 

pouze se základními prvky příběhu. 

Z toho vyplývá, že pokud budeme na výše uvedený příklad nahlížet transmediální 

optikou, tak každá extenze originálního románu napomáhá při tvorbě fiktivního světa 

Čaroděje ze země Oz. Transmediální expanze nejsou centrálními prvky narativu, ale 

poskytují komplexnější pohled a obohacují ho. Systémy transmediálního licencování 

využívají, jak interakce v reálném světě, tak i digitální zážitky. Tyto extenze vedou 

publikum ke shromažďování a katalogizaci mnoha dispergovaných prvků. 

 

5) Serialita 

Tento princip pro Jenkinse reprezentuje a definuje rozdíl mezi příběhem a dějovou 

linií: „Příběh referuje k naší mentální konstrukci toho, co se stalo, která může být 

vytvořena pouze poté, co jsme absorbovali veškeré dostupné kousky informací. Dějová 

linie referuje k sekvenci událostí, jejichž prostřednictvím máme k dispozici části informací. 

Seriál vytváří smysluplné a přesvědčivé části příběhu, které rozptýlí celý příběh napříč 

několika sériemi“
129

. 

Serialita se diferencuje vůči předchozím principům způsobem, ve kterém se 

disperguje dostupné informace. Ve většině případů je narativ rozptýlen ve formě kusých 

pokračování anebo sérií prostřednictvím identických mediálních nosičů. Tuto konotaci 
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můžeme pozorovat v rámci televizních seriálů anebo knižních ságách. I přesto princip 

seriality nereprezentuje výše zmíněný příklad, ale naprostý opak. Jenkins ve své koncepci 

pracuje s dispergací narativu napříč odlišnými mediálními platformami a nosiči. Moloney 

doplňuje, že tento princip lze aplikovat na příběh, který je vyprávěn prostřednictvím více 

médií a nejen skrze různé segmenty jedním nosičem. 

Jako ilustrační příklad principu seriality uvádí příběhy o Zorrovi
130

. Ty se skládají z 

1919 příběhů v časopisech, 59 románů napsaných Johnstonem McCulleyem, 5 televizních 

filmů, 4 sérií televizního seriálu, 3 animovaných sérií a 7 celovečerních filmů. Důležité na 

tomto příkladu je, že i přes vznik mnoha adaptací a příbuzných děl je v drtivé většině z 

nich dodržena základní dějová linie. Proto se nejedná o transmediální extenze, ale tento 

příklad ilustruje tento princip. 

Serialita je důležitá v kontextu rozvíjení narativu do různých volných pokračování 

anebo ság. Tyto nové formy nejsou adaptacemi. Pro naplnění definice principu seriality 

vyžaduje dispergaci narativu v rámci odlišných mediálních platforem a tyto nové obsahy 

nesmí vyprávět identický příběh, ale rozvíjet ho. Klasickým příkladem jsou televizní 

seriály ze světa Hvězdných válek
131

. 

Je nezbytné si uvědomit, jakým způsobem Jenkins rozvíjí definici tohoto principu: 

„(…)jde o rozklad věcí do kapitol, které jsou uspokojivé samy o sobě, ale jež nás motivují k 

tomu, abychom se k nim vrátili pro další kousek."
132

. Principy multiplicity a tvorby světa 

evokují podmínku existence dostatku podkladů, pro tvorbu alternativních variací základní 

dějové linie. Nicméně při aplikaci principu seriality musí samotná informace naplňovat 

odlišné podmínky. Z toho vyplývá, že pokud je základní narativ reinterpretován 

identickým způsobem, tak publikum nemůže hledat jakoukoliv formu přesahu, jelikož vše 

už bylo řečeno v originálním příběhu. 

Transmediální systémy adaptovaly původní myšlenku rozložení narativního celku do 

několika samostatných forem v rámci jednoho média. Místo toho se tyto unikátní 

transmediální extenze šíří napříč mediálními systémy. To je hlavní důvod, proč je princip 

seriality zásadní pro tuto koncepci. 

 

6) Subjektivita 

Jenkins konstatuje, že tento princip referuje k vnímání identické události z více úhlu 

pohledu. Moloney uvádí, že subjektivitu lépe popisuje paralelní Jenkinsova definice: 

                                                 
130 WIKIPEDIA. Zorro, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Zorro 

131 STAR WARS. TV shows. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.starwars.com/tv-shows 

132 JENKINS, Henry. The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles of Transmedia Storytelling. 2009. 
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„Příběhu je dána komplexnost díky mnoha postavám nebo aspektům v rámci příběhu. To 

může vést k vybudování vedlejšího příběhu a postav v jiném médium, jakým je komiks"
133

. 

Rozšíření transmediálního systému tímto způsobem často nahlíží na centrální příběh 

prostřednictvím nového úhlu pohledu, například prostřednictvím vedlejších postav nebo 

třetích stran z primárního díla. Tento různorodý pohled nutí publikum brát v potaz nejen 

kdo vypráví sekundární děj, ale také komu je adresován. 

 

7) Performance 

Tento princip uzavírá typologii základních principů pro vytváření transmediálních 

systémů. Performanci definuje Jenkins jako fázi, ve které se publikum stává součástí 

fiktivního světa a fanoušci dostanou příležitost se v něm aktivně angažovat.. Příkladem 

procesu performance jsou talentové soutěže typu Stardance, Superstar nebo Česko 

Slovensko má talent. Tyto soutěže vyzývají diváky k aktivní participaci pro zapojení na 

tvorbě a vývoji pořadu. Tento princip reprezentuje další vlastnost transmediálních extenzí. 

Ta vede publikum k tvorbě prozumentských obsahů, které rozšiřují fiktivní svět. Některé 

nové vzniklé obsahy jsou tvořeny ve spolupráci s tvůrci jiné ne. Publikum aktivně 

vyhledává možnosti realizace. Nejčastější platformou pro jejich uplatnění jsou různé 

remixy původních děl anebo spolupráce na komplexních encyklopediích o fiktivním světě. 

  

                                                 
133 MALONEY, Kevin. Principles of Transmedia. 2011. 
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3. 4. SHRNUTÍ A DÍLČÍ ZÁVĚR 

Tato kapitola teoretické části práce se zaměřuje na vymezení pojmu transmedialita v 

kontextu audiovizuálního a distribučního diskurzu. Transmediální extenze jsou součástí 

uceleného systému a transmediální narace je nezbytným nástrojem pro jeho vznik. Podle 

Jenkinse ideální transmediální systém neupřednostňuje jeden obsah před jiným, a proto 

nelze fiktivní svět vyčerpat pouze jediným médiem. Pro stručnou formální analýzu bylo 

důležité přesně vymezit co je pro tuto práci relevantním transmediálním systémem a 

diferenciace pojmů adaptace a cross-mediální extenze v kontextu transmediality. Pro 

uchopení problematiky považuji za důležité zodpovězení otázky: Je možné považovat za 

součást transmediálního systému obsahy vytvořené prozumentskými nebo fanouškovskými 

komunitami, jenž nepatří mezi oficiálně schválené rozšíření narativu? Dle mého názoru 

tyto jednotlivé části se stávají součástí komplikovaného transmediálního systému, ale sami 

o sobě nejsou samostatnými transmediálními extenzemi, jelikož nerozšiřují narativ 

fiktivního světa. 

Pro stručnou formální analýzu je nezbytné prezentovat problematiku a způsoby 

aplikace transmediálních extenzí televizními vysílateli. Zásadní je, že tyto doplňkové 

produkty mají kultivační funkci pro televizní publikum. Povzbuzují ho nejen k participaci 

a interakci s fiktivním světem, ale i zapojují do procesu výroby a motivují ho k větší 

konzumaci symbolických obsahů. Transmediální extenze jsou integrovány na různých 

platformách, aby rozšířili narativ televizních pořadů. 

Proto je důležité chápat interaktivitu komplexně a je nezbytné zohlednit důvody, 

proč je doplňkový obsah produkován. Existují 2 hlavní motivace vysílatelů k 

zakomponování transmediálních extenzí do jejich mediálních strategií. Primární je, že jim 

umožňují propagaci televizních pořadů před televizní premiérou. Sekundární je udržení 

stálého publika v kontaktu s fiktivním světem při pauzách mezi jednotlivými sériemi. 

Musíme si totiž uvědomit, že televizní pořady jsou vstupní branou do transmediálního 

světa. Právě proto většina transmediálních strategií je zaměřena na fanoušky originálního 

díla a ti šíři všechny extenze narativu symbolických obsahů. 

V další části této kapitoly jsem se věnoval dvěma základním strategiím 

transmediálních systémů. Systém transmediálního licencování využívá centralizovaný 

způsob narace fiktivního světa a aplikuje nové formy vyprávění příběhu v kontextu 

technologických změn. Tím vzniká nové paradigma, ve kterém neexistuje lineární spojitost 

mezi jednotlivými symbolickými obsahy. V kontextu této skutečnosti každý nový obsah 

rozšiřuje fiktivní svět a produkuje individuální uzavřený příběh. Tato strategie je nejčastěji 
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využívaná adaptacemi, které se chtějí změnit v transmediální systém anebo novými 

symbolickými obsahy. Nejdůležitějším prvkem tohoto konceptu je, že vždy je jedno 

médium vstupní branou do fiktivního světa. Poté se publiku otevírají neomezené možnosti 

konzumace transmediálního světa. 

Oproti tomu transmediální systém typu Portmanteau přistupuje k celé problematice 

odlišně. Ten totiž umožňuje interaktivnější a intenzivnější formu participace ze strany 

publika. Hlavní charakteristikou pro tuto strategii je, že narativ hlavního děje je roztříštěn 

mezi různé mediální platformy a nosiče. Pro komplexní konzumaci celého příběhu, musí 

publikum projít více zkušenostmi a z jednotlivých dispergovaných částí narativu si 

postupně skládá ucelený příběh. 

Na závěr této kapitoly jsem se věnoval 7 základním principů transmediality podle 

Henryho Jenkinse. Tento teoretický koncept je klíčový pro stanovení kategorií ve stručné 

formální analýze. V té budu zkoumat jakým způsobem jsou aplikovány transmediální 

strategie a na základě 7 základních principů transmediality budu analyzovat, v jaké míře se 

vyskytují transmediální systémy a extenze televizních vysílatelů v české mediální krajině. 
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4. DISTRIBUCE AUDIOVIZUÁLNÍCH OBSAHŮ 

Na úvod této kapitoly chci prezentovat ucelený pohled na tuto problematiku a 

vymezit, jakým způsobem bude diplomová práce s tímto termínem pracovat. Jejím cílem 

není shrnout, jak funguje distribuce audiovizuálních obsahů, ale jaké nové strategie je 

možné aplikovat v kontextu změn pramenících z procesu konvergence a rozvoje 

interaktivních médií. Je důležité si uvědomit, že termín audiovizuální média zahrnuje 

kinematografická díla, televizní tvorbu, ale i produkty prozumentských komunit a právě 

proto je nezbytné, s každým mediálním obsahem zacházet zcela individuálně. Na základě 

formy konkrétního díla musíme zohlednit odlišnou strategii, protože každý druh obsahu má 

limitované možnosti distribuce. Dále v této kapitole uvedu základní pracovní kategorie 

médií, které budu aplikovat ve stručné formální analýze. 

Už několik desetiletí distributoři a producenti kinematografických děl, používají 

tradiční distribuční model pro jeho označení se užívá termín distribuční okna. Tato 

strategie reprezentuje životní cyklus filmu a určuje, jak bude s audiovizuálním obsahem 

zacházeno. Na začátku je uveden v kinodistribuci, která je hlavní distribučním kanálem pro 

kinematografické dílo. Je nezbytné podotknout, že existuje více druhů audiovizuálních děl 

a liší se podle primární distribuční platformy. Rozdělují se na dvě základní formy: 

televizní
134

  a celovečerní film
135

. Poté se kinematografické dílo přesune na další platformy 

kategorie „domácí video a půjčovna“
136

. Do této fáze náleží fyzické nosiče
137

, prémiové 

služby a kabelové televize. V poslední fázi se audiovizuální obsah dostane do kompletní 

digitální distribuce a na obrazovky terestriálních vysílatelů. Jednotlivé fáze jsou časově 

odděleny a je potřeba rozlišovat mezi komerčními a uměleckými filmy. Ty například do 

své strategií zahrnují účast na filmových festivalech. Tuto problematiku moje práce 

explicitně neřeší, takže není nutné jí více rozebírat. 

V současnosti jsme svědky různých kombinací, propojování anebo zkracování 

jednotlivých fází distribučních oken v kontextu distribučních strategií. Interaktivní média 

ovlivňují celý tento proces a nabízejí nové možnosti expanze tradičních modelů. Především 

ve formě transmediálních extenzí fiktivních světů, vytváření fanouškovských komunity, 

obsahů pro participační kulturu a v neposlední řadě i budování značky symbolického 

obsahu. 

Napříč odbornou i laickou veřejností se dlouhodobě vede diskuze o budoucnosti kin 

v kontextu procesů konvergence a nástupu interaktivních médií. Z mého pohledu je tato 

                                                 
134 WIKIPEDIA. Television film. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z:https://en.wikipedia.org/wiki/Television_film 
135 WIKIPEDIA. Feature film. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z:https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_film 

136 V originále home video and rental 

137 DVD, Bluray 
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diskuze lichá, protože identické debaty se odehrávali už v minulosti opakovaně a nejlépe 

celou problematiku reflektuje teorie remediace. Aleš Danielis shrnuje situaci z pohledu 

distributora ve svém článku a s jeho názorem se plně ztotožňuji: „(…) v celém 

audiovizuálním průmyslu začíná dominovat digitalizace, která velmi zjednodušuje 

přístupnost programů, ale také usnadňuje legální i nelegální formy zpřístupňování. Kino si 

v této situaci zachovává své výlučné postavení, ale okolní konkurence se výrazně 

zvyšuje.“
138

 Dalším prvkem, který dokáže změnit formy distribuce, jsou transmediální 

systémy, ale jejich existenci je potřeba zohlednit při samotné výrobě audiovizuálního 

obsahu, aby se stal vstupní branou do fiktivního světa. 

Televizní vysílatelé mají odlišný přístup k distribuci svého obsahu. Ten pramení ze 

samotné primární funkce televizního média. Jedná se o kontinuální a lineární vysílání 

audiovizuálních obsahů na základě programové skladby a tematického zaměření. Televizní 

vysílatelé spojují ve své činnosti 2 hlavní funkce: výrobní a distribuční. Tento fakt jim 

umožňuje přistupovat k celé problematice komplexněji než tvůrcům kinematografických 

děl. Největší důraz je kladen na sledovanost lineárního vysílání, ale čím dál častěji jsme 

svědky reflexe konvergenčních procesů do služeb vysílatelů. 

Na základě změn chování publika a vzniku nových platforem mají televizní stanice 

mnohem více možností k aplikaci transmediálních extenzí do svých distribučních strategií. 

Jejich hlavní funkcí je tvorba fiktivních světů, které prostřednictvím konvergovaných a 

interaktivních médií umožňují vybudovat vyšší loajalitu publika a docílit imerze k 

mediálnímu obsahu. Dále mohou využívat tyto vzniklé transmediální systémy nejen při 

výrobě symbolických obsahů, ale i v žurnalistické části své programové skladby. 

Nejmarkantněji je práce s transmediálními extenzemi reflektována v oblíbenosti vysílatele 

prostřednictvím procesu budování značky, jak jsem ho popisoval v předešlých kapitolách. 

Lisa Parksová k problematice říká: „(…)počítačové a televizní technologie jsou 

kombinovány tak, aby vytvořily efekt rozšířeného výběru diváka v podobě programového 

proudu, který je pečlivě upraven na míru podle jeho preferencí, chutí a touhy.“
139

 Z toho 

vyplývá, že koncept imerze se stává důležitým elementem v distribučních strategiích 

televizních vysílatelů v kontextu transmediality. 

Fanouškovské komunity k distribuci svých obsahů využívají výhradně interaktivní 

média a jejich obsahy najdete na prozumentských a participačních platformách. Je pravda, 

že konvergované mediální platformy jsou pro vysílatelé velkou konkurencí, ale je potřeba 

si uvědomit, že se jedná o komplexní problematiku, protože výrobci symbolických obsahů 

                                                 
138  DANIELIS, Aleš. Česká filmová distribuce po roce 1989. Iluminace. [online]. 2007, roč. 19, č. 1. [cit. 2015-12-22].  Dostupné z: 

http://www.iluminace.cz/JOOMLA/images/stories/obsahy/danielis_iluminace_1_2007.pdf 

139 PARKS, Lisa. Horror 2.0 (on demand): The digital convergence of horror film culture. Television & New media. 2014, 15(5), 

413-432 s. [cit. 2015-12-22]. Dostupné z: http://tvn.sagepub.com/content/15/5/413.short 
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a vysílatelé začínají více začleňovat do svých distribučních strategií transmediální extenze. 

Artefakty vytvořené publikem se stávají součástí transmediálních systémů a jedná se o 

produkty, které vznikají na základě fiktivního světa a obohacují ho. 

V současnosti existuje nepřeberné množství termínu pro kategorizaci médií a 

mediálních obsahů. To je důsledkem přesahu a multidisciplinarity mediálního diskurzu. 

Podle mého názoru je důležité si uvědomit skutečnost, na kterou poukazuje Moloney: 

„Mediální forma je jazyk, který využívá příběh a může obsahovat text, fotografii, ilustraci, 

pohyblivý obraz, zvuk. Tyto formy jsou následně někde reprodukovány a tím místem je 

mediální kanál.“
140

 Z toho vyplývá, že mediální formy se přizpůsobují potřebám 

mediálních platforem, stejně jako jazyk se přizpůsobuje prostředí a kulturním konotacím, 

ve kterých je užíván. Na základě těchto skutečností a odborné literatury jsem formuloval 3 

pracovní kategorie mediálních forem, které jsou klíčové pro distribuci transmediálních 

extenzí v kontextu konvergence, audiovizuálních obsahů a interaktivních médií. Budu s 

nimi pracovat ve stručné formální analýze. 

  

                                                 
140 MALONEY, Kevin. Multimedia, crossmedia, transmedia … What’s in a name. [online]. 2014. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

http://transmediajournalism.org/2014/04/21/multimedia-crossmedia-transmedia-whats-in-a-name/ 
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4. 1. CROSS-MÉDIA 

Je nezbytné prezentovat, co v rámci distribučního diskurzu tento termín přesně 

definuje. Jak už jsem uváděl v této diplomové práci, existuje tenká hranice mezi cross-

mediálními a transmediálními extenzemi. Diskurz herních studií má na tuto problematiku 

zcela odlišný pohled a ve většině případů nepoužívá termín transmediální narace, ale 

aplikuje cross-mediální naraci. Tato rozdílná interpretace pramení ze vstupního média do 

fiktivního světa jednotlivých vědních oborů. Monique de Haasová definuje cross-mediální 

naraci, jako „komunikaci, ve které dějová linka navádí příjemce od jednoho média k 

dalšímu.“
141

. V tomto případě je uživatel navigován prostřednictvím různých mediálních 

platforem, aby získal veškeré dostupné informace o fiktivním světě. Více se touto 

problematikou zabývá Christy Dena ve své studii
142

. 

V této kapitole považuji za stěžejní definovat na základě odborné literatury rozdíl 

mezi cross-mediálními a transmediálními extenzemi. Tyto dva termíny mohou působit 

identicky, ale markantně se liší. Z pohledu audiovizuálního a distribučního diskurzu v 

kontextu interaktivních médií nejlépe tento rozdíl definoval Moloney
143

: 

1) Cross-mediální extenze = Jeden příběh, velký počet kanálů 

2) Transmediální extenze = Jeden fiktivní svět, velký počet příběhů, forem a kanálů 

Z toho jasně vyplývá, že cross-mediální extenze žádným způsobem nerozšiřují narativ 

fiktivního světa, ale pouze redistribuují obsahy a informace prostřednictvím co největšího 

počtu různých mediálních platforem. Oproti tomu transmediální extenze každou svojí 

expanzí obohacují fiktivní svět. Jasným charakteristickou diferencí těchto pojmů je, že 

transmediální systémy poskytují různé vstupní body do komplikovaného světa, který 

pokaždé nabízí specifický a unikátní způsob konzumace symbolického obsahu. Jasným 

příkladem cross-mediální extenze v kontextu audiovizuálních obsahů jsou adaptace. Dále 

pod tuto kategorii lze zahrnout informace o symbolickém obsahu na různých portálech, 

jaký jsou například ČSFD
144

 nebo IMDB
145

. Náplň těchto internetových portálů lze 

klasifikovat jako prozumentské obsahy produkované komunitou, ale jedná se o pouhou 

cross-mediální extenzi. Do této kategorie je nezbytné zahrnout filmy o filmu, soundtracky 

anebo kompilace nepovedených scén. 

                                                 
141 VEGLIS, Andreas. From Cross Media to Transmedia Reporting in Newspaper Articles. Springer Science+Business Media ,New 

York [online]. 2012, 28(4): 314-324 [cit. 2015-12-22]. Dostupné  z: 
https://www.academia.edu/2122434/From_Cross_Media_to_Transmedia_Reporting_in_Newspaper_Articles 

142 DENA, Christy. Current State of Cross Media Storytelling: Preliminary observations for future design [online]. 2004. [cit. 2015-12-

22]. Dostupné z: http://www.christydena.com/Docs/DENA_CrossMediaObservations.pdf 
143 MALONEY, Kevin. Multimedia, crossmedia, transmedia … What’s in a name. 2014.  

144 CSFD [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.csfd.cz/ 

145 IMDB [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.csfd.cz/http://www.imdb.com/ 
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Pokud na celou problematiku nahlédneme komplexněji, tak do této kategorie patří 

různé kvízy, licencované produkty bez jasného sdělení a jiné identifikační obsahy s čistě 

imerzní anebo extrahovatelnou funkcí. Samozřejmě cross-mediální extenze jsou pevnou 

součástí transmediálních systémů, ale nelze považovat za samostatné transmediální extenze. 

V kontextu televizních vysílatelů je důležité zmínit cross-mediální interakci. Jedná se 

o komunikační nástroj mezi tvůrci symbolických obsahů a publikem prostřednictvím jiné 

mediální platformy. Nejlepším příkladem tohoto jevu je hlasování v různých reality show 

(nejstarší způsob užití tohoto nástroje), komunikace v přímém přenosu v rámci 

zpravodajských pořadů (například pořad Hydepark České televize) anebo on-line 

rozhovory s tvůrci. Více jsem se touto problematikou v kontextu interakce publika a 

vysílatelů zabýval ve své předchozí bakalářské práci a proto není potřeba tuto 

problematiku podrobněji rozvádět pro účely této diplomové práce. 

Pro stručnou formální analýzu bylo nezbytné definovat tuto kategorii a vymezit 

rozdíl mezi cross-mediální a transmediální extenzí. Je zjevné, že cross-medialita 

reprezentuje nejen formu, ale i komunikační nástroj který výrobci, distributoři a vysílatelé 

audiovizuálních obsahů zahrnují do svých strategií. Bohužel tyto dva termíny bývají často 

mylně zaměňovány, což je zapříčiněné multidisciplinárním přesahem mediálního diskurzu. 
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4. 2. SOCIÍLNÍ MÉDIA A PARTICIPAČNÍ PLATFORMY 

Na úvod této podkapitoly považuji za důležité uvést, že na celou problematiku 

nahlížím z pozice distribučního a mediálního diskurzu. Cílem není podat vyčerpávající 

výpověď o historickém a teoretickém rámci těchto platforem. Klíčové je uchopení 

problematiky v kontextu distribuce audiovizuálních a symbolických obsahů a začlenění 

těchto poznatků do transmediálních systémů. 

Tyto dva pojmy spolu úzce souvisí. Obě platformy vznikly na základě procesu 

konvergence a aplikace remediační logiky, které ovlivňují strategie výrobců, distributorů a 

vysílatelů audiovizuálních obsahů. Dalším společným rysem je, využívaní prozumentských 

a fanouškovských komunit při tvorbě distribuovaného obsahu. Obě platformy fungují v 

rámci interaktivních médií a jejich hlavní funkcí je rozptýlenost a zasvěcenost. 

Sociální média reprezentují ryzí prozumentské platformy. Jak už jsem zmínil, tak 

sociálně sítě jsou výhradně tvořeny prozumentskými obsahy, jelikož se jedná o kategorii 

médií, která bez nich nemůže existovat. Jejich hlavním charakteristický rysem je, že 

poskytují nejen rozhraní, ale i distribuční kanál uživatelům a provozovatelé těchto služeb 

pouze zajišťují výhradně technickou podporu celého ekosystému mediálních obsahů. Jedná 

se tedy o distribuční platformu, jejímž prostřednictvím jsou šířeny cross-mediální a 

transmediální extenze publiku. To má možnost být v přímé interakci s výrobci 

symbolických obsahů a to prohlubuje imerzní zkušenosti publika. Hlavní rysem sociálních 

médií je, že tvůrci fiktivních světů ztrácí kontrolu nad produkcí a šířením obsahů, protože 

ta je plně v kompetenci uživatelů. Je důležité ke každému sociálnímu médiu přistupovat 

individuálně, protože každá síť funguje na jiném principu a umožňuje limitované nástroje 

pro distribuci transmediálních a cross-mediálních extenzí. Pro ilustraci uvedu příklad na 

dvou populárních sociálních médiích: Pinterest a Facebook. 

Facebook je největší sociální síť, která umožňuje sdílet vizuální, textuální, auditivní 

a audiovizuální obsahy. Zároveň poskytuje nástroje pro tvorbu aplikací a unikátního 

obsahu. Z toho vyplývá, že uživatelé mohou distribuovat nejen cross-mediální extenze, 

jakými jsou videa, obrázky nebo odkazy na jiné stránky, ale i vytvářet personifikaci a 

identifikaci s transmediální expanzí narativu. To je umožněno vytvořením profilu fiktivní 

postavy anebo stránky k jednotlivým symbolickým obsahům, kde probíhá interakce mezi 

tvůrci a diváky. Dále Facebook disponuje nástrojem pro vytváření aplikací umocňující 

imerzní zážitky publika. Toho lze dosáhnout prostřednictvím kvízu, jehož výsledky referují 

k postavám ze symbolických obsahů jako například u seriálu Hra o trůny
146

. 

                                                 
146 CAPTAIN QUIZZ. Game of Thrones. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

http://www.captainquizz.com/special/gameofthrones/r/10153429895162431 
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Oproti tomu Pinterest je sociálním médiem, které se specializuje na distribuci 

fotografií nebo obrázků. Sociální síť umožňuje na profil vložit odkazy na audiovizuální 

obsahy, ale není to její primární funkcí. Ideálním obsahem této platformy jsou 

prozumentské reinterpretace originálního díla, produkty lidové tvořivosti anebo internetové 

memy. Příkladem může být již zmíněná distribuce symbolických obsahů k seriálu Hra o 

trůny na Pinterestu
147

. 

Na druhou stranu participační platformy mají trochu odlišné parametry a funkce. 

Jedná se o média, která poskytnou nástroje nejen pro distribuci a monetizaci obsahu, ale 

zároveň i pro jeho výrobu. Na rozdíl od sociálních sítí je charakteristické pro obsahy 

participačních platforem, že se do produkčního ekosystému zapojují i komerční subjekty. 

„Externí firmy se mohou (…) napojit na produktové databáze serverů (…) a zobrazit je 

různými novými způsoby na svých stránkách. Rozšiřují základní produkt tím, že ho 

využívají jako platformu pro svoji tvorbu.“
148

 Pro distribuci audiovizuálních obsahů jsou 

nejrelevantnější participační platformy iTunes
149

 a Google play
150

. Jejich největším 

přínosem je, že prostřednictvím těchto služeb je možné distribuovat obsahy pro mobilní 

zařízení, počítače a tablety. Z pohledu transmediality se jedná o další možnost, jak 

unikátně rozšířit zážitek z fiktivního světa, jelikož tyto konvergovaná zařízení zahrnují více 

způsobů konzumace symbolických obsahů.  

Problematické je začlenění portálu Youtube. Na jednu stranu se jedná o plně 

prozumentskou platformu, ale také sociální médium. Spojuje 2 funkce, protože distribuuje 

výhradně obsah, který vytváří jeho uživatelé, ale zároveň je propojen se službou Google+. 

Na druhou stranu poskytuje nástroje pro úpravy videí a systém monetizace audiovizuálních 

obsahů. Dle mého názoru se jedná o participační platformu a novou formu internetové 

televize. Portál Youtube je totiž tvořen kanály, které mají dramaturgickou skladbu a jsou 

šířeny i přes různá konvergovaná zařízení. Aplikace pro přehrání videí můžeme najít na 

mobilních zařízeních, chytrých televizích anebo obsah konzumovat prostřednictvím 

internetové stránky. Pro praktickou část práce je podstatné, jak televizní vysílatelé pracují s 

touto platformou v kontextu distribuce transmediálních a cross-mediálních extenzí 

originálního fiktivního světa. Nejen že Youtube multiplikuje distribuční efekt primárního 

díla, ale umocňuje i imerzní prožitky a identifikaci s obsahem. 

                                                 
147 PINTEREST. Game of Thrones.[online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z:https://www.pinterest.com/explore/game-of-thrones/ 

148 TAPSCOTT, Don. Wikinomie: jak masová spolupráce mění svět a obchod. 2010. str. 186 
149 PRODEJ HUDBU. FAQ a nápověda. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://prodejhudbu.cz/faq-a-napoveda/ 

150 CHANNEL WORLD. Čeští vývojáři již mohou na Google play prodávat aplikace pro android. [online]. [cit. 2015-12-08]. 

Dostupné z: http://channelworld.cz/software/cesti-vyvojari-jiz-mohou-na-google-play-prodavat-aplikace-pro-android-6158 



54 

 

3. KONVERGOVANÁ MÉDIA 

Poslední pracovní kategorií stručné formální analýzu reprezentují konvergovaná 

média. Jedná se o nově vytvořené platformy, které vznikly na základě digitální revoluce, 

procesu konvergence a aplikace remediačních logik mezi tradičními a interaktivními médii. 

O těchto formách jsem již referoval ve své bakalářské práci
151

, ale v kontextu 

transmediality a cross-mediální distribuce tato kategorie nabývá na důležitosti. Nejvíce se 

tato problematika dotýká televizních vysílatelů a proto považuji za nezbytné identifikovat, 

jakým způsobem tyto nové formy ovlivňují distributory a výrobce audiovizuálních obsahů. 

Na základě výše uvedených změn v mediální krajině jsme svědky přerodu tradičního 

masmédia do nové formy konvergovaného média. „Začlenění interaktivních platforem do 

součásti celkového televizního zážitku se nazývá (…) Televize 2.0. Je to název pro digitální 

distribuční systémy, které kombinují televizní a internetové technologie a údajně nabízejí 

spotřebitelům nebývalé množství obrazových a zvukových materiálů (…) podle podmínek 

individuálních preferencí.“
152

 Tuto přeměnu můžeme sledovat v různých variacích, 

protože každý vysílatel přistupuje k problematice individuálně. Strategie pro tuto formu 

distribuce audiovizuálních obsahů je možně rozdělit do 2 hlavních kategorií: TV 

s opožděnou funkcí
153

 a VOD
154

. 

TV s opožděnou funkcí reprezentuje mediální formu, která umožňuje divákům 

sledovat živé vysílání a přehrávat archiv pořadů prostřednictvím interaktivních mediálních 

platforem. Ve většině případu se jedná o distribuci cross-mediálních extenzí. Výhodou je, 

že se jedná o nelineární formu vysílání a diváci mohou konzumovat konkrétní obsah, který 

je zajímá. To reflektuje změny v chování publika. Televizní vysílatelé tento kanál 

využívají zejména k transmediálnímu budování značky a distribuci doplňkových expanzí 

narativu, které se vážou k symbolickým obsahům vysílatelů. O různých formách tohoto 

média jsem už referoval v kapitole Transmedialita a televizní vysílatelé a proto není 

potřeba tuto problematiku dále rozvádět. 

VOD je prémiovou placenou službou a jedná se o separátní distribuční platformu. 

Máme 2 základní formy: S-VOD
155

 a T-VOD
156

. „ (…) Internet umožnil publiku vychutnat 

si filmy z pohodlí domova prostřednictvím videa na vyžádání (VOD) (...) anebo 

poskytovatelů internetového připojení (streamování nebo stahování). Ve smyslu nákladů a 

                                                 
151 JAKUBISKO, Jorik. Konvergence audiovizuálních médií – Budoucnost a perspektiva televize. 2012. str. 31-38 

152 PARKS, Lisa. Horror 2.0 (on demand): The digital convergence of horror film culture. 2014 

153 V originále Catch up TV 
154 Video na vyžádání, v originále video on demand 

155 Subscription video on demand: Uživatel platí paušální poplatek a má neomezený přístup k video achivu 

156 Transaction video on demand: Uživatel za poplatek dostane časově limitovaný přístup ke konkrétnímu obsahu 
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funkcí, je VOD považováno za kvalitnější formu distribuce než kinematografické a DVD 

kanály.“
157

 

Na základě této platformy se změnil tradiční distribuční model audiovizuálních 

obsahů a přímo ovlivnil druhé distribuční okno. Tento druh konvergovaného média se 

výhradně vyskytuje u komerčních vysílatelů a slouží ke cross-mediální distribuci 

symbolických obsahů. Samozřejmě pro transmediální systémy v kontextu distribuce 

audiovizuálních obsahů se jedná o platformu, jejímž prostřednictvím lze šířit originální 

dílo, které je vstupní branou do fiktivního světa. 

Obě kategorie konvergovaných forem televizního vysílání lze sledovat 

prostřednictvím aplikací v mobilních zařízeních a chytrých televizích. Tím je dosaženo 

konvergence interaktivní platformy a tradičního lineárního vysílání. 

  

                                                 
157  NAM, Sang-Hyun. The Potential Effect of VOD on the Sequential Process of Theatrical Movies. International journal of arts 

management [online]. 2015, 17(2), 19-32 [cit. 2015-12-22]. ISSN 14808986. Dostupné z: https://www.gestiondesarts.com/en/the-

potential-effect-of-vod-on-the-sequential-process-of-theatrical-movies-pdf#.Vo55u_nhBqM 
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4. 4. SHRNUTÍ A DÍLČÍ ZÁVĚR 

Cílem této kapitoly byla prezentace problematiky spojené s distribucí 

audiovizuálních obsahů a formulace základních pracovních kategorií pro stručnou formální 

analýzu. Transmedialita a proces konvergence mají zásadní vliv na strategie distributorů a 

televizních vysílatelů. V úvodu jsem představil koncept distribučních oken a životní cyklus 

audiovizuálního díla z pozice televizních stanic a distributorů kinematografického díla. 

Každý subjekt totiž má odlišný přístup problematice, který pramení z primární funkce 

každého subjektu. 

V dalších části této kapitoly jsem představil pracovní kategorie mediálních forem, 

které budou předmětem stručné formální analýzy. Nejmarkantnější rozdíl jsem shledal 

mezi sociálními médii a participačními platformami. Na první pohled se může zdát, že se 

jedná o velmi blízké pojmy, ale není tomu tak. Dle mého názoru je hlavní rozdíl ve formě 

užití distribuovaného obsahu a jednotlivými funkcemi sociálních platforem. 

Ačkoliv se konvergovaná média mohou jevit jako podružnou kategorií, tak se jedná o 

platformu vytvořenou televizními vysílateli a reprezentuje primární médium, skrze které 

může aktivní uživatel vstoupit do fiktivního světa. Na základě procesu konvergence a 

transmediality reprezentují konvergované média ideální platformu, která se může stát 

navigačním rozcestníkem v komplikovaném narativu transmediálního světa symbolických 

obsahů. 
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5. STRUČNÁ FORMÁLNÍ ANALÝZA  

V této části diplomové práce formuluji strukturu a cíl praktické části. Předmětem 

stručné formální analýzy budou 3 největší tuzemští terestriální vysílatelé a jejich 

symbolické obsahy. Zaměřím se na to, do jaké míry se jim podařilo implementovat 

prezentované teoretické koncepty do jejich strategií v české mediální krajině.  

Cílem výzkumu není prezentovat detailní kvalitativní výzkum, ale zjistit, zda se a do 

jaké míry při distribuci audiovizuálních obsahů využívají transmediální extenze a systémy. 

Je důležité si uvědomit, že mediální krajina je velmi dynamické prostředí, které rychle 

reaguje na potřeby a preference publika, proto je jakákoliv detailní kvalitativní metoda pro 

výzkum této problematiky redundantní. K pouhé identifikaci transmediality je dle mého 

názoru stručná formální analýza dostačující metodologický nástroj. 

Rozhodl jsem se navázat na původní analýzu ze své bakalářské práce. Problematika 

transmediálních systémů a extenzí přímo vychází z teorie konvergence a identifikuje nové 

způsoby narace originálního fiktivního světa. Televizní vysílatelé inklinují k aplikaci 

transmediality na svoji originální produkci, protože spojují 2 základní funkce: výrobní a 

distribuční. Televizní médium je jeden z mála masových audiovizuálních kanálů 

současnosti a podle výsledků mého předchozího výzkumu se vysílatelé již adaptovali na 

změny plynoucí z procesů konvergence 

Jak už jsem uvedl v úvodu diplomové práce, v české mediální krajině neexistuje 

žádné plnohodnotné kinematografické dílo, které je vstupním médiem do fiktivního světa. 

Za jedinou výjimku by bylo možné považovat film Alois Nebel
158

, ale jedná se o adaptaci 

původního komiksu a proto nemá smysl se tomuto symbolickému obsahu věnovat z 

pohledu audiovizuálního a distribučního diskurzu v kontextu transmediality. 

Jak vyplývá z teoretické části, televizní vysílatelé motivují k aplikaci transmediálních 

extenzí 2 hlavní důvody: proces budování značky a předpoklad umocnění imerzních 

zážitků ze strany publika k jejich původní produkci. Proto je nezbytné před samotným 

zkoumáním transmediality v audiovizuálních obsazích analyzovat nástroje, které vyžívají 

vysílatelé. Pro televizní stanice je primárním vstupním médiem terestriální vysílání. Nová 

a interaktivní média reprezentují extenze fiktivního světa a přináší nové možnosti 

distribuce symbolických obsahů. 

Stručnou formální analýzu jsem strukturoval do 2 částí: Distribuční nástroje 

vysílatelů a Transmediální systém symbolického obsahu vysílatelů. V kapitole Distribuce 

audiovizuálních obsahů jsem formuloval 3 pracovní kategorie, které jsou zásadní pro tuto 

stručnou formální analýzu. Kategorizace sjednocuje mediální platformy, které jsou užívány 

                                                 
158 WIKIPEDIA. Alois Nebel, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Alois_Nebel 
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terestriálními vysílateli v kontextu konvergenčních procesů a vychází z předchozího 

výzkumu v mé bakalářské práci. Pro výzkum transmediality je nezbytné zjistit, jaké 

nástroje vysílatelé pevně zakomponovali do svých distribučních strategií. 

Nehodlám se primárně zabývat obsahy, které nejsou vytvořeny pod kontrolou tvůrců 

fiktivního světa. Jak jsem již uvedl v teoretické části, nejedná se dle mého názoru o 

plnohodnotné transmediální extenze, ale produkty vznikající v reakci na popularitu 

fiktivního světa. Prozumentské a fanouškovské obsahy jsou pevnou součástí 

transmediálního systému, ale sami o sobě unikátně nerozšiřují narativ mimo několik 

výjimek, o kterých jsem již referoval. 

Každá část stručné formální analýzy se bude specializovat na odlišné funkce a prvky, 

které zohledním v závěrečné komparaci. To neznamená, že hodlám aplikovat jiné 

teoretické koncepty anebo odlišnou metodologii, ale pouze se změní zkoumaný subjekt. 

Není podstatné jaké sdělení je dosazeno do centra transmediální narace, ale důležitá je 

identifikace centrálního příběhu celého transmediálního systému, se kterým se musí 

pracovat komplexně. Nezáleží na tom, jestli se jedná o symbolický obsah, zpravodajství, 

politickou kampaň, proces budování značky anebo o nové formy edukace. Podstatná je 

komplexnost a identifikace s ústředním bodem narativu. Tuto premisu potvrzuje i 

skutečnost, že velké klasické příběhy jsou cyklicky reinterpretovány a zohledňují kontext 

nové doby. V rámci výzkumu se budu i nadále pohybovat v intencích audiovizuálního, 

distribučního a mediálního diskurzu. 

První část analýzy má za cíl identifikovat situaci a míru aplikace distribučních 

nástrojů nových a interaktivních médií. Považuji ji za nezbytnou pro správnou interpretaci 

výsledků celé analýzy. Pro potřeby první části bude předmětem zkoumání, jak 3 největší 

tuzemští terestriální vysílatelé využívají mediální nástroje k imerzi publika se svojí stanicí. 

V rámci analýzy jsem formulovat 3 druhy pracovních mediálních forem a zredukoval je na 

následující kategorie: TVs opožděnou funkcí, VOD, webová prezentace, Facebook, Youtube, 

licencované produkty, Google play a iTunes. Jedná se totiž o nejrozšířenější platformy a 

každý vysílatel je implementoval do svých distribučních strategií. Při rozboru záměrně 

opomenu žurnalistické obsahy, programové funkce a způsoby vyhledávání, protože nejsou 

v intencích diskurzů a cílů této práce. 

Důležitost pro audiovizuální diskurz spatřuji v identifikaci základních strategií a 

vzájemného provázání dispergovaných mediálních platforem. Tyto výsledky budou 

zohledněny v druhé části analýzy v kontextu transmediálních extenzí narativu fiktivního 

světa symbolických obsahů. Lze předpokládat, že pokud má terestriální vysílatel konkrétní 

strategii a nástroje, tak je bude aplikovat i při distribuci původní televizní produkce. 
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Po analýze nástrojů a zkoumaných kategorií mediálních platforem následuje druhá 

část, ve které budu aplikovat 7 principů transmediality na konkrétní symbolické obsahy 

vysílatelů. Existuje velmi tenká hranice mezi transmediální a cross-mediální extenzí, a 

proto je nutné identifikovat, o jaký druh expanze narativu se jedná v kontextu 

transmediálního systému. Na základě výsledků aplikace základních principů transmediality 

zjistíme, do jaké míry je transmediální narace vysílateli využívaná. Pokud budou výsledky 

pozitivní, identifikuji, o jaký druh transmediálního systému se jedná. 

Pro formální stručnou analýzu jsem formuloval dvě hypotézy:  

1) Čeští terestriální vysílatelé neimplementují transmediální extenze do svých 

distribučních strategií v kontextu imerze publika a budování značky. 

2) Čeští terestriální vysílatelé nevyužívají žádný transmediální systém pro svoje 

symbolické obsahy. 
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5. 1. ANALÝZA DISTRIBUČNÍCH NÁSTROJŮ VYSÍLATELŮ 

5.1.1. ČESKÁ TELEVIZE 

1) Konvergovaná média 

TV s opožděnou funkcí
159

 

Platforma iVysílaní je plně integrována do internetových stránek České televize. 

Webová prezentace této služby je členěna do základních kategorií: Domů, A-Z, Podle data, 

moje iVysílání a Živě. Za důležitý element stránek považuji imerzní a identifikační funkci u 

kategorií moje iVysílání a živě. Toto kritérium splňují i podsekce ostatní právě sledují a 

moje pořady, které se nacházejí v dolní části stránky. Na hlavní stránce se nachází i 

konvergovaná forma facebookové stránky iVysílání, která zobrazuje zveřejněné příspěvky 

vysílatelem. 

Ke každému audiovizuálnímu obsahu náleží odkaz na unikátní stránku pořadu. Ve 

většině případů zde nalezneme originální audiovizuální dílo anebo cross-mediální extenze 

k pořadu nebo filmu. Vysílatel prostřednictvím platformy distribuuje svůj archiv a některé 

akviziční tituly z lineárního vysílaní. 

 

VOD  

Česká televize distribuovala prostřednictvím služby T-VOD svojí původní produkci a 

koprodukční kinematografická díla v letech 2007-2009. Služba nesla název Videopůjčovna 

ČT a byla ukončena kvůli své nerentabilitě.
160

 Jednalo se o zajímavý prvek, protože kromě 

archivu zde byli přístupné i předpremiéry aktuálních seriálů. Vysílatel se k tomuto 

distribučnímu modelu nevrátil a není součástí jeho distribuční strategie. 

 

Webová prezentace
161 

Stránka ceskatelevize.cz je členěna do kategorií: iVysílání, Pro děti, Vše o ČT. Z 

perspektivy procesu imerze publika budování značky je důležitá vrchní část hlavní stránky 

vysílatele. Zde se nachází lišta, která je tvořena ikonami jednotlivých televizních kanálu. 

Každý dramaturgický programový okruh má vlastní webovou prezentaci s unikátním 

obsahem a je propojen s iVysíláním. Kategorie vše o ČT zprostředkovává informace o 

vysílateli. 

Webové prezentace televizních kanálů ČT 1
162

, ČT 2
163

 a ČT Art
164

 sdílí identickou 

                                                 
159 Viz příloha č. 1 
160 ŽIVĚ. Internetová videopůjčovna ČT po dvou letech končí, nevyplatila se. [online]. 2009. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

http://www.zive.cz/bleskovky/internetova-videopujcovna-ct-po-dvou-letech-konci-nevyplatila-se/sc-4-a-150084/default.aspx 

161 Viz příloha č. 2 
162 ČESKA TELEVIZE. ČT 1, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct1/ 

163 ČESKA TELEVIZE. ČT 2, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct2/ 

164 ČESKA TELEVIZE. ČT Art, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/art/ 
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strukturu a rysy. Stránky jsou členěny do následujících hlavních kategorií: Domů, ČT živě 

a jednotlivé kategorie dle dramaturgického zaměření televizní stanice (film, dokument, 

seriál, hudba atd.). Na všech webových prezentacích se nachází dvě sekce. Novinky referují 

k doplňkovému obsahu anebo na stránku konkrétního audiovizuálního díla. Připravujeme 

odkazuje na stejnojmenný pořad speciálně produkovaný pro platformu iVysílání. Krátký 

internetový seriál informuje o připravovaných projektech České televize ve formě 

reportáže, rozhovorů anebo upoutávky. Pokud se jedná o akviziční titul, ve většině případů 

tato sekce odkazuje na cross-mediální extenze symbolického obsahu.   

Kategorie ČT živě zprostředkovává lineární televizní vysílání konkrétního kanálu. 

Tato funkce je funkční pouze v případě, když je vysílán pořad z vlastní produkce anebo 

vysílatel zakoupí licenci pro internetovou distribuci k akvizičnímu titulu.
165

  

Kategorie dle jednotlivého dramaturgického zaměření televizního kanálu odkazují na 

stránky audiovizuálních obsahů anebo doplňkový materiál. V této rubrice existuje možnost 

vyhledávání pořadů abecedně v celém archivu iVysílaní. 

Webová prezentace televizního kanálu ČT :D
166

 se diametrální liší od předešlé 

koncepce aplikované Českou televizí. Je integrovaná na hlavní stránce prostřednictvím 

odkazu kategorie Pro děti. Nejedná se o klasickou webovou prezentaci televizního kanálu, 

ale interaktivní a multimediální portál. Stránka je členěna na základní sekce: 

Kategorie Hry zahrnuje širokou škálu variabilního obsahu ve formě kvízů, komiksů a 

jednoduchých videoher. V některých případech jsou tyto cross-mediální extenze propojeny 

s původní televizní tvorbou anebo využívají jeho licenci. 

Pískoviště
167

 reprezentuje ucelený fiktivní svět plný her, aplikací, audiovizuálních 

obsahů a kvízů pro nejmladší diváky. Základní menu je ikonografického charakteru a 

jednotlivé objekty jsou plně interaktivní. Obsahy této kategorie se obměňují a spojují 

fiktivní světy produkované Českou televizí. Pro ucelenou zkušenost musí mladý divák 

projít více zkušenostmi, aby se mu složil celý narativ. 

Déčko živě je konvergovanou formou lineárního vysílání dětského kanálu. Funguje 

na identické bázi jako funkce ČT živě. 

Poslední funkcí webové prezentace je extenze ve formě interaktivní platformy DIV
168

. 

Tato aplikace je určena pro mladistvé publikum a jedná se o edukační projekt. V rámci 

interaktivního portálu uživatelé hrají komplexní hru, prostřednictvím které plní různé 

úkoly ve formě kvízu a her. „Každá mise proto vyžaduje pečlivou přípravu: na webu 

                                                 
165 ČESKA TELEVIZE. Sherlock: Přízračná nevěsta, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11387838815-sherlock-prizracna-nevesta/ 
166 Viz příloha 3 

167 ČESKA TELEVIZE. Pískoviště, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://decko.ceskatelevize.cz/piskoviste 

168 ČESKA TELEVIZE. Div, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://decko.ceskatelevize.cz/div 
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zhlédnout vzdělávací videa, projít hrou, zodpovědět znalostní kvíz. Děti poté získávají 

patřičnou odbornost, na kterou je daná mise navázaná. Pro řešení mise o nedostatku 

elektřiny musí například získat odbornost Energetika a Ekologie.“
169

 Součástí úspěšné 

„mise“ je výhra v „duelu“. V této části uživatel vybírá názor k problematice, se kterým na 

základě odborných znalostí z kvízů a audiovizuálního obsahu identifikuje. Poté ho musí 

obhájit vítězstvím ve hře. Čím víc je názor více radikální, tím je vyšší obtížnost duelu. 

  

2) Sociální sítě a participační platformy 

Facebook 

Při práci s touto sociální sítí aplikuje vysílatel identický postup jako při struktuře 

webových prezentací jednotlivých kanálů. Každý má svoji unikátní stránku. Hlavní 

zastřešující platformou v rámci sociální sítě Facebook je oficiální stránka České televize
170

. 

Ta uveřejňuje většinu příspěvků, které se vyskytují na ostatních minoritních stránkách 

vysílatele
171

 
172

 
173

 
174

. Správci stránek implementovali do všech stránek cross-mediální 

extenzi ve formě aplikace ČT na Instagramu. 

ČT :D
175

 i v tomto případě razí individuální strategii, jak tomu bylo i v případě 

webové prezentace kanálu. Nejen že tato stránka distribuuje odlišný obsah, ale aplikuje i 

jinou formu komunikace s publikem. Najdeme zde velké množství odkazů na nový obsah z 

webové prezentace kanálu. Dle mého názoru nejmarkantnější rozdíl ve využívání této hry 

je možné demonstrovat na geocachingové hře Zachraňte duhu
176

, která se uskutečnila v 

létě 2015. Publikum prošlo kompletním imerzním procesem na všech dostupných 

platformách ČT :D. Hra probíhala na televizních obrazovkách, kde se vyprávěl hlavní 

příběh, facebookové skupině a v reálném světě. 

 

Youtube
177

 

Na této platformě má česká televize založený vlastní kanál. Nefunguje zde 

identifikace s jednotlivými televizními stanicemi, jak tomu bylo u webové prezentace a 

platformy Facebook. Výjimky jsou stránky ČT 24 a pořadu Hydepark, ale žurnalistické 

obsahy nejsou předmětem zkoumání této práce, takže se jimi nebudu zabývat. 

Hlavní náplň je distribuována ve formě seznamů videí. Ty se skládají z krátkých 

                                                 
169 ČESKA TELEVIZE. Déčko pro rodiče, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-

rodice/web-decko-cz/div/ 

170 FACEBOOK. Česká televize, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/ceskatelevize 
171 FACEBOOK. iVysílání, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/iVysilani 

172 FACEBOOK. Čt jednička, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/ctjednicka 

173 FACEBOOK. Čt art, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/CTart.cz 
174 FACEBOOK. Čt dvojka, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/ctdvojka 

175 FACEBOOK. Čt déčko, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/%C4%8CT-D%C3%A9%C4%8Dko-

115561121960881 
176 FACEBOOK. Zachraňte duhu, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/ceskatelevize/posts/10152275140942686 

177 YOUTUBE. Česká Televize, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/CeskaTelevize 
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audiovizuálních obsahů ve formě upoutávek, rozhovorů, reportáží nebo záznamů z 

tiskových konferencí. Seznamy videí jsou klasifikovány podle názvů pořadů anebo 

příslušností ke konkrétnímu televiznímu kanálu. Nachází se zde i doplňkový audiovizuální 

obsah upevňující imerzi publika a vysílatele. 

 

iTunes a Google play 

Prostřednictvím těchto participačních platforem vysílatel distribuuje nové obsahy pro 

konvergovaná zařízení. Primární aplikace fungují k lineárnímu sledování konkrétního 

televizního kanálu. Sekundárně se Česká televize zaměřuje na redistribuci interaktivního 

obsahu kanálu ČT :D ve formě zábavných aplikací. Ty přinášejí hry a jiné doplňkové 

expanze pro uživatele konvergovaných zařízení. Identický obsah se nachází na i na webové 

prezentaci ČT :D. 

 

3) Cross-média 

Licencované produkty 

Česká televize reprezentuje dominantního producenta licencovaných produktů v 

české mediální krajině, jelikož vlastní velké množství ochranných známek pro symbolické 

obsahy z minulosti, kdy byla exkluzivním výrobcem audiovizuálního obsahu v 

československé mediální krajině. Na základě této skutečnosti provozuje vysílatel vlastní 

obchod, ve kterém prodává svoje symbolické obsahy na tradičních nosičích a licencované 

produkty.
178

 

5.1.2. TV NOVA 

1) Konvergovaná média 

TV s opožděnou funkcí
 179

 

Platforma Nova Plus
 
není plně integrována do internetových stránek TV Nova a není 

s nimi jakkoliv provázána mimo jednu doplňkovou sekci. Její webová prezentace je 

členěna do základních kategorií: Novinky ze světa TV Nova, Doporučujeme, Seriály a 

pořady, Superstar 2015 a Bonusová videa. Pro potřeby analýzy v kontextu procesu imerze 

publika, nebude předmětem zkoumání sekce Superstar 2015. Platforma nemá založenou 

facebookovou stránku a výhradně distribuuje vlastní produkci vysílatele. Symbolické 

obsahy jsou k dispozici pouze limitovanou dobu, protože služba neobsahuje archiv TV 

Nova.  

Novinky ze světa TV Nova odkazují na textuální obsahy z kategorie novinky na 

                                                 
178 ČESKÁ TELEVIZE. Eshop, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/eshop/ 

179  Viz příloha 4 
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stránkách tv. nova.cz. Ostatní sekce reprezentují způsob, jak může uživatel přistupovat k 

distribuovaným televizním pořadům a doplňkovým videím. Každé video je propojeno s 

unikátní webovou prezentací audiovizuálního obsahu. 

 

VOD
180

 

Portál Voyo
 
 je komerční S-VOD platforma, která není jakkoliv provázána s webovou 

prezentací vysílatele. Obsahuje kompletní archiv TV Nova, velkou nabídku 

kinematografických děl, a dokonce v limitované míře i akviziční televizní seriály. 

Analýzou této služby jsem se dostatečně zabýval ve své bakalářské práci a pro předmět 

zkoumání to není podstatné. Důležité je, jak vysílatel toto konvergované médium začlenil 

do své strategie v kontextu ostatních platforem a nástrojů. 

 

Webová prezentace
181

 

Stránka tv.nova.cz je rozdělena na základní kategorie: TV & pořady, Superstar 2015, 

Nova HD, Nova Plus, Voyo, Nepřehlédněte, novinky, TV tipy, Hry a soutěže, Novinky z 

doma.cz, Nepřehlédněte a Prásk. Pro potřeby analýzy nebudou zkoumány sekce: Superstar 

2015, Prásk, TV tipy, novinky z doma.cz a zprávy, protože jmenované pořady, programová 

funkce a žurnalistické obsahy nejsou v intencích diskurzu této práce. 

Identifikační prvky pro budování značky se nacházejí až v sekci TV & pořady ve 

formě odkazů na webové prezentace jednotlivých televizních kanálů.  Kromě toho uživatel 

má k dispozici i abecední seznam originální produkce vysílatele. Pokud uživatel vybere 

konkrétní pořad z nabídky, tak je přesměrován na jeho stránku. Tyto doplňkové obsahy 

jsou součástí webu tv.nova.cz anebo platformy Nova Plus. 

Sekce Nova HD obsahuje informace pro diváky, jak získat přístup ke všem kanálům 

vysílatele ve vysokém rozlišení. Voyo a Nova Plus odkazují na konvergované mediální 

platformy TV Nova. 

Kategorie Nepřehlédněte a Novinky distribuují nový textuální obsah produkovaný 

vysílatelem. Ten referuje k programové skladbě lineárního televizního vysílání ve formě 

článků, fotografií, rozhovorů, anket a kvízů. Tyto sekce reprezentují imerzní funkci 

publika k vysílateli anebo symbolickým obsahům. 

Sekce Hry a soutěže obsahuje velké množství jednoduchých her. Ani jeden titul není 

jakkoliv propojen s vysílatelem anebo jeho produkcí. Jedná se o samostatnou distribuční 

platformu k šíření produktů herního průmyslu. Tato kategorie nedoznala žádných 

                                                 
180 VOYO, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.voyo.cz 

181 Viz příloha 5 
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obsahových anebo koncepčních změn od mé analýzy v bakalářské práci. 

Kategorie Nepřehlédněte distribuuje textuální obsahy produkované vysílatelem. 

Všechny referují k audiovizuálním obsahům z lineárního vysílaní a umocňují imerzní 

zkušenost publika. 

Webové prezentace kanálů Telka
182

 a Smíchov
183

 má identickou strukturu a obsahují 

stejné penzum informací. Obě stránky obsahují pouze 3 základní sekce: Jak naladit, 

Program a Co to je Telka / Smíchov. Z toho vyplývá, že tyto weby mimo programové 

funkce, základních informací o kanálu a možností příjmu lineárního vysílaní nenabízí 

žádnou přidanou hodnotu pro publikum. Stránky Nova Cinema
184

 jsou navíc propojeny se 

stejnojmennou facebookovou skupinou a platformou Voyo. Webová prezentace kanálu 

Fanda
185

 mimo všechny zmíněné prvky plně propojuje svůj textuální obsah z rubriky 

zajímavosti se svojí facebookovou skupinou. 

 

2) Sociální sítě a participační platformy 

Facebook 

Každý televizní kanál má vytvořenou vlastní unikátní facebookovou expanzi. 

Hlavním zastřešující platformou v rámci sociální sítě Facebook je oficiální stránka TV 

Nova
186

. Ta uveřejňuje většinu obsahu produkovaného vysílatelem pro všechny ostatní 

platformy a redistribuuje je prostřednictvím ostatních minoritních facebookových skupin 

TV Nova
187

 
188

 
189

 
190

. Jejich hlavní náplní jsou textuální obsahy, které jsou produkovány 

pro webové prezentace televizních kanálů. Jejich relevantnost je členěna na základě 

dramaturgické struktury každé televizní stanice. Stránka Fanda plně integrovala textuální 

obsahy facebookové skupiny do své webové prezence. 

Vysílatel u stránek pro kanály Fanda, Telka, Smíchov a TV Nova využívá 

facebookové aplikace. Hlavní uplatnění této rozšířené funkce je ve formě soutěží. Jenom 

oficiální facebooková skupina TV Nova má unikátní aplikace Fan zóna a mapy vztahů ve 2 

seriálech vlastní produkce. Fan Zóna
191

 interaguje s uživateli ve formě kvízů, které 

obměňuje každý týden. Vysílatel využívá tyto aplikace k umocnění imerzních prožitků a 

identifikaci publika s televizními osobnostmi v kontextu budování značky. 

Stránka platformy Voyo obsahuje pouze doplňkový obsah ke kinematografickým 

                                                 
182 NOVA. Telka, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://telka.nova.cz/ 
183 NOVA. Smíchov, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://smichov.nova.cz/ 

184 NOVA. Cinema, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z:http://cinema.nova.cz/ 

185 NOVA. Fanda, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://fanda.nova.cz/ 
186 FACEBOOK. Nova televize, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/novatelevize 

187 FACEBOOK. Nova Cinema, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/novacinema 

188 FACEBOOK. Fanda TV, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/fandatv 
189 FACEBOOK. Smíchov TV, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/smichovtv 

190 FACEBOOK. Telka.cz, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/telka.cz 

191 FACEBOOK. Fan zóna, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/novatelevize/app/423461697723768/ 
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dílům a upoutávky na filmy. Nenabízí žádné unikátní nebo textuální obsahy anebo aplikace 

od televizního vysílatele. 

 

Youtube
192 

Na této platformě má vysílatel založený vlastní kanál a nefunguje zde identifikace s 

jednotlivými televizními stanicemi, jak tomu bylo u webové prezentace a Facebooku. 

Náplň platformy je distribuována ve formě seznamů videí. Ty jsou složeny z krátkých 

audiovizuálních obsahů ve formě upoutávek, kompilací a bonusového materiálu. Seznamy 

videí jsou klasifikovány podle jednotlivých symbolických obsahů. Nalezneme tu i 

doplňkový materiál ve formě televizních upoutávek referující k lineárnímu vysílaní a 

upevňující proces imerze publika a vysílatele. 

 

iTunes a Google play 

Prostřednictvím participačních platforem vysílatel distribuuje nové obsahy pro 

interaktivní platformy. TV Nova poskytuje pouze dvě aplikace pro uživatele. Voyo pouze 

umožňuje konzumaci této komerční služby prostřednictvím konvergovaných zařízení. 

TN.cz je cross-mediální extenzí stejnojmenného zpravodajského portálu, ale ten není 

předmětem této analýzy. Tyto aplikace přinášejí expanze výše jmenovaných platforem na 

konvergovaná zařízení. 

 

3) Cross-média 

Licencované produkty 

TV Nova v minulosti ve velké míře využívala licencované produkty k posílení 

procesu budování značky. Dokonce měla 2 maskoty televize, prostřednictvím kterých 

umocňovala imerzní prožitky publika
193

. Bývalý generální ředitel TV Nova Petr Dvořák 

tvrdil, že z jeho úhlu pohledu licencované produkty nejsou funkční strategií pro komerční 

televizi
194

. V současnosti vysílatel vyrábí pouze licencované produkty referující k známým 

tvářím televize. Jako ilustrační příklad těchto aktivit poslouží kniha Vaříme s Láďou 

Hruškou
195

. Důležité je, že vysílatel nemá vlastní distribuční kanál, ale pouze uděluje 

licence k produktům a o vše se musí postarat partner, který má o spolupráci zájem. 

 

                                                 
192 YOUTUBE. TV Nova, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/tvnova 
193 RADIO TV. Proč zajíc Zaza nahradil na Nově psa Nováka[online]. 2002. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

http://www.radiotv.cz/p_tv/t_obchod/proc-zajic-zaza-nahradil-na-nove-psa-novaka/ 

194 IHNED. Petr Dvořák: Brzy spustíme nové kabelové programy. [online]. 2006. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 
http://archiv.ihned.cz/c1-17561050-petr-dvorak-brzy-spustime-nove-kabelove-programy 

195 KNIHY DOBROVSKÝ. Eshop. [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://eshop.knihydobrovsky.cz/eshop-varime-levne-a-

chutne-626929.html 
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5.1.3. TV PRIMA 

1) Konvergovaná média 

TV s opožděnou funkcí
 196

 

Platforma Prima Play je částečné integrována do internetových stránek TV Prima. 

Její webová prezentace je členěna do základních kategorií: Pořady a seriály, TV kanály, 

Můj Play a Premium. Pro potřeby analýzy v kontextu imerze publika a vysílatele nebudou 

předmětem zkoumání sekce Můj Play a Premium. Portál vykazuje známky integrace 

prostřednictvím vrchní lišty, na které se nacházejí odkazy pro další mediální platformy 

vysílatele. Prima Play má založenou facebookovou stránku a distribuuje ve velké míře 

archiv TV Prima. Akviziční filmy anebo seriály jsou k dispozici pouze limitovanou dobu a 

podle možností zakoupené licence. 

Pořady a seriály zprostředkovávají jednoduší způsob vyhledávání audiovizuálních 

obsahů. Každé video má referenční odkaz na stránku pořadu. Sekce TV kanály umocňuje 

proces budování značky, protože odkazuje na jednotlivé webové prezentace kanálů 

vysílatele. 

 

VOD 

TV Prima nedisponuje tímto druhem služby. Novináři a laická veřejnost často 

zaměňuje funkci TV s opožděnou funkcí a VOD.
197

 Archiv vysílatele nikdy nemůže 

nabídnout tak širokou nabídku jako tento specifický druh platformy. I když služba 

poskytuje za poplatek Premium verzi, která zruší inzerci, tak to nic nemění na skutečnosti 

že Prima Play distribuuje pouze audiovizuální obsahy ze svého lineárního vysílání. 

 

Webová prezentace
198

 

Stránka iprima.cz je rozdělena na základní kategorie: Novinky, Pořady, Videa, TV 

program a Eshop. Pro potřeby analýzy nebudou zkoumány sekce: TV program a Eshop. 

Identifikační prvky pro proces budování značky a imerze reprezentuje vrchní lišta, která 

zprostředkovává odkazy na ostatní mediální platformy TV Prima. 

Sekce novinky distribuuje textuální extenze a propojuje uživatele s ostatními 

stránkami vysílatele. Ty jsou rozděleny podle dramaturgického zaměření televizního 

kanálu. Sekce pořady ve všech případech přesměrovává na stránku televizního archívu 

Prima play. 

Webové prezentace kanálů Prima Max
199

 a Prima Love
200

 mají identickou strukturu a 

                                                 
196 Viz příloha 6 
197 LUPA. Prima Play: další Česká VOD služba. [online]. 2012. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/prima-play-

dalsi-ceska-vod-sluzba/ 

198 Viz příloha 7 
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obsahují stejné penzum informací. Obě stránky obsahují pouze 4 základní sekce: Novinky, 

TV program, Videa a Eshop. Sekce novinky zprostředkovává textuální extenze referující 

ke dramaturgické struktuře kanálu. Sekce videa odkazuje na platformu Prima play. 

Webová prezentace kanálu Prima Cool
201

 nabízí rozsáhlejší textuální obsah. Na 

jejich stránkách se nacházejí i další kategorie: Seriály, Filmy, Hry, Vtípky, Videa, Pořady, 

You.bo, Tech a Sport. 

Sekce Seriály, Filmy, hry, Tech a Sport jsou distribučním kanálem textuálních 

extenzí umocňující imerzní prožitky a napomáhají k identifikaci publika s vysílaným 

obsahem. Kategorie Vtípky a You.bo
202

 zprostředkovává uživatelům prozumentské obsahy 

ve formě internetových memů anebo fanouškovských kompilací a videí. 

Webová prezentace Prima Zoom
203

 je členěna do následujících kategorií: Články, 

Fotogalerie, Speciály, Kvízy a Soutěž. 

Sekce Fotogalerie, Články a Speciály zprostředkovávají fotografie a textuální 

extenze referující k dramaturgické skladbě kanálu. Kvízy dávají možnost publiku otestovat 

své vědomosti ve velkém množství tematických okruhů. Nejedná se pouze o edukační 

rébusy, ale uživatelé mají možnost vyzkoušet své znalosti ze světa symbolických obsahů 

anebo volnočasových aktivit. 

Sekce Soutěž je vyhrazena pro Cenu Neuron Prima Zoom
204

 za nejlepší vědecké 

video roku. Diváci vybírají výherce této ceny z přihlášených účastníků a soutěž probíhá 

pouze jednou ročně. Jedná se o formu cross-mediální interakci s publikem a upevnění 

procesu budování značky s dokumentárním kanálem. 

 

2) Sociální sítě a participační platformy 

Facebook 

Každý televizní kanál kromě stanice Prima Max má vytvořenou vlastní unikátní 

facebookovou extenzi. Zastřešující platformou a vstupním médiem v rámci sociální sítě 

Facebook je oficiální stránka TV Prima
205

. 

Hlavní náplní všech stránek jsou textuální a audiovizuální obsahy distribuované 

webovými prezentacemi televizních kanálů a ostatních platforem vysílatele. Jejich 

produkce se liší na základě dramaturgické struktury každé televizní stanice a proto každá 

facebooková stránka má vlastní unikátní obsah. 

                                                                                                                                                    
199 PRIMA. Max, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://zoom.iprima.cz/http://max.iprima.cz/ 
200 PRIMA. Love, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://zoom.iprima.cz/http://love.iprima.cz/ 

201 PRIMA. Cool, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://zoom.iprima.cz/http://cool.iprima.cz/ 

202 YOUBO. Nejoblíbenější, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://youbo.iprima.cz/nejoblibenejsi 
203 PRIMA. Zoom, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://zoom.iprima.cz/ 

204 ZOOM PRIMA. Neuron 2015, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://neuron.zoom.iprima.cz/2015/ 

205 FACEBOOK. iPrima, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/iprima.cz/ 
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Stránka TV Prima využívá 2 aplikace: Trosečníci na D1 a Mušketýři. V prvním 

případě se jedná o zprostředkování hlasování stejnojmenné internetové reality show. V 

druhém aplikace přináší kvíz k seriálu Mušketýři jehož výsledky referují k jedné z 

fiktivních postav. 

 

Youtube 

Na této platformě má vysílatel založený kanál
206

 a přistupuje k celé problematice 

vlastním způsobem. Jeho náplň neobsahuje žádné seznamy videí, ale pouze audiovizuální 

obsahy individuálních youtubových stránek ke konkrétním pořadům vlastní produkce. Na 

úvodní stránce kanálu TV Prima se spouští pouze prezentační video nové televizní stanice 

Prima Comedy Central. V rámci ostatních pořadů tu nalezneme doplňkový materiál, který 

umocňuje proces imerze publika a vysílatele k těmto konkrétním fiktivním světům. 

 

iTunes a Google play 

Prostřednictvím participačních platforem vysílatel distribuuje 2 aplikace pro 

interaktivní platformy. Prima Play pouze umožňuje konzumaci stejnojmenné služby 

prostřednictvím konvergovaných zařízení. Prima Kvízy dávají možnost uživatelům zjistit, 

zda mají větší znalosti než osobnosti televizních stanic. Z perspektivy budování značky je 

tato aplikace velmi důležitá, protože umožňuje proces imerze publiku s více produkty 

vysílatelů. 

 

3) Cross-média 

Licencované produkty 

TV Prima provozuje obchod s licencovanými produkty ve spolupráci s externí 

společností. Většina sortimentu jsou textilní produkty, ale vyskytují se tu i drobné 

upomínkové předměty. Najdeme tu nejen licencované značky zahraničních fenoménů, jako 

je například Batman nebo Teorie velkého třesku
207

, ale i kolekci oblečení televizního 

kanálu Prima Cool.
 208

 

  

                                                 
206 YOUTUBE. Ftv Prima, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/FtvPrima 

207 WIKIPEDIA. Big Bang Theory [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory 

208 PRIMA. Cool shop: oblečení, [online]. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.iprima.cz/cool-e-shop-obleceni 
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5.2. ANALÝZA TRANSMEDIALITY A SYMBOLICKÝCH OBSAHŮ 

VYSÍLATELŮ 

Předmětem druhé části analýzy budou symbolické obsahy terestriálních vysílatelů. 

Pro výzkum jsem vybral pořady vysílané v roce 2015. Kritériem pro jednotlivé subjekty 

byl vysoký výskyt cross-mediálních extenzí a nasazení seriálu v hlavním čase lineárního 

vysílaní. Předmětem této části analýzy budou seriály Jan Hus, Policie Modrava a Vinaři. 

Považuji za důležité podotknout, že trilogie televizních filmů je identická forma jako 

televizní seriál. Jediný rozdíl je ve stopáži a kvantitě dílů série. Jako ilustrační příklad 

tohoto tvrzení poslouží seriál Sherlock
209

 od vysílatele BBC. V tomto konkrétním případě 

je každá série tvořena 3 díly o průměrné délce 90 minut. 

Druhá část rozdělena do 2 sekcí: Nástroje symbolického obsahu a 7 principů 

transmediality. V první prezentuji ucelený pohled na všechny distribuční způsoby 

produkovaných obsahů k symbolickému dílu. V druhé části budu na jednotlivé fiktivní 

světy aplikovat koncepci Henryho Jenkinse. Principy, skládající se ze dvou složek, 

rozeberu samostatně. Pro lepší orientaci stručně zrekapituluji definice jednotlivých 

principů: 

1) Rozptýlenost implikuje schopnost a četnost sdílet symbolické obsahy a zohledňuje 

motivační faktory jednotlivce. Zasvěcenost reprezentuje možnost jednotlivce prozkoumat 

do hloubky rozšířené narativní extenze fiktivního světa. 

2) Kontinuita podporuje koherenci k originálnímu dílu, aby byla zajištěna maximální 

věrohodnost dispergovaných forem narativu ve všech extenzí fiktivního světa. Multiplicita 

využívá alternativní expanze postav nebo paralelních světů a jejich implikací do příběhů 

umocňují komplexní dojem celého transmediálního světa. 

3) V rámci Imerze publikum vstupuje do fiktivního světa prostřednictvím vlastní 

zkušenosti. Extrahovatelnosti dává možnost fanouškům vzít si aspekty fiktivního světa a 

umístit je do prostoru každodenního života ve formě artefaktu. 

4) Princip Budování světa reprezentuje skutečnost, že většina transmediálních 

extenzí není vstupním bodem do fiktivního světa. Proto každá expanze musí unikátně 

obohacovat narativ transmediálního světa. 

5) Principy Multiplicita a Tvorba světa evokují podmínku existence dostatku 

podkladů, pro alternativní variace základní dějové linie. Serialita je důležitá v kontextu 

rozvíjení narativu do různých volných pokračování anebo ság. Tyto nové formy nejsou 

adaptacemi. Pro naplnění definice tohoto principu, je vyžadovaná dispergace narativu v 

rámci odlišných mediálních platforem. Nové obsahy nesmí vyprávět identický příběh, ale 

                                                 
209 WIKIPEDIA. Sherlock (TV series). [online] [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Sherlock_(TV_series) 
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rozvíjet ho. 

6) Rozšíření transmediálního systému prostřednictvím principu Subjektivity často 

nahlíží na centrální příběh prostřednictvím vedlejších postav nebo třetích stran z 

primárního díla. Tento různorodý pohled nutí publikum brát v potaz, nejen kdo vypráví 

příběh sekundárního děje, ale také komu je adresován. 

7) Performance reprezentuje fázi, ve které se publikum stává součástí fiktivního 

světa, a fanoušci dostanou příležitost k aktivnímu zapojení ve fiktivním světě. V ideálním 

případě publikum má možnost ovlivnit vývoj příběhu anebo rozvíjí svět ve formě 

prozumentských obsahů. 

5.2.1. JAN HUS 

1) Konvergovaná média 

TV s opožděnou funkcí 

Televizní seriál Jan Hus byl distribuován pouze na platformě iVysílání v rámci 

licence pro terestriální vysílaní. V současnosti není k dispozici na portálu vysílatele
210

. 

 

Webová prezentace
211

 

Stránky seriálu Jan Hus jsou velmi členité a obsahují následující důležité kategorie 

pro tuto analýzu. 

 

O filmu 

Je zde publikována synopse seriálu. Žádným způsobem tato forma neobohacuje 

narativ fiktivního světa Jana Husa. 

 

Rozhovory 

Tato sekce reprezentuje imerzní procesy mezi vysílatelem televizního seriálu a 

publikem. Nacházejí se zde reakce na seriál od vrchních funkcionářů České televize a 

rozhovory s hlavními představiteli realizačního týmu. 

 

Fotogalerie 

Jsou zde umístěny fotografie z natáčení, zákulisí a předpremiéry seriálu ze 

speciálních projekcí. 

 

                                                 
210 ČESKÁ TELEVIZE. Jan Hus, [online] [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10446079238-jan-

hus/212512120420002/video/ 

211 Viz příloha 8 
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Film ve faktech 

V této sekci publikum najde zajímavosti spojené s realizací projektu. Její součástí 

jsou i 4 podsekce. Filmové upálení Jana Husa prezentuje pohled režiséra a scenáristky na 

finální scénu trilogie. Uvádějí, jakým způsobem došli k jejímu ztvárnění, a Jiří Svoboda 

definuje rozdíly mezi jeho a Vávrovou interpretací. Podsekce Kostýmy, Architektura a 

Hudba identickým způsobem prezentují pohled tvůrců na jejich vizuální a auditivní složku 

symbolického obsahu. Jsou tu k dispozici i výtvarné návrhy kostýmů, architektonické 

návrhy staveb a kulis a v neposlední řadě hudební ukázka. 

 

Věděli jste… 

Zde publikum najde zajímavosti a dobové souvislosti o životě Jana Husa. Každá 

kategorie je nadepsaná otázkou, o které referuje. K problematice jsou uvedeny podrobnosti 

a jsou doloženy úryvkem z historického textuálního dokumentu. 

 

Kdo nezná tu historii 

V této sekci jsou uvedeny informace k jednotlivým historickým osobnostem ze 

symbolického obsahu. Na jejich základě se publikum lépe orientuje v souvislostech 

vyplývajících z českých dějin. Dále jsou tu vysvětleny základní pojmy k církevní 

problematice. 

 

Videostudovna 

Nachází se tu velké množství audiovizuálních obsahů s edukačním podtextem. Jedná 

se o různé pořady z archivu vysílatele. Sekce je členěna do podsekcí Učíme se, Polemiky, 

Reportáže, Víra a duchovno a související. Díky této části webové prezentace má publikum 

možnost prozkoumat do hloubky celou problematiku a utvořit si na ní vlastní názor. 

 

Rapper versus Hus 

Tato sekce zprostředkovává unikátní obsah, který lze považovat za rozšíření narativu 

originálního díla. Vysílatel oslovil vybrané představitele tuzemské rappové scény a 

požádal je o zhudebnění známých myšlenek a citátů Jana Husa. Výsledkem jsou 4 písně, 

které zasazují jeho odkazu do kontextu současnosti. 

 

Tvůrci filmu 

Najdeme zde jen výpis jednotlivých herců a realizačního týmu celého symbolického 

obsahu. 
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Videoarchiv 

Zde by měli být dostupné všechny 3 díly seriálu z archivu iVysílání. Bohužel 

vysílatel pracuje s dílem stejně jako v případě akvizičních titulů. V současnosti se tu 

nachází informace, do kterého data byl film dostupný. 

 

Video bonusy 

V této sekci najdeme všechen audiovizuální obsah, který byl vyrobený o televizním 

seriálu v rámci ostatních pořadů České televize. Jedná se konkrétně o reportáže z natáčení, 

rozhovory v žurnalistických pořadech, ale i záznam z besedy z Karlovarského Filmového 

Festivalu. 

 

2) Sociální média a participační platformy 

Facebook 

Na této platformě neexistují oficiální stránky spravované televizním vysílatelem 

anebo producenty seriálu. Nalezl jsem pouze jednu
212

, na které se vyskytují pouze základní 

informace z internetové encyklopedie Wikipedie. Na stránce se vyskytují pouze příspěvky 

uživatelů, kteří sledovali televizní premiéru. 

Česká televize v rámci své facebookové stránky publikovala alba s fotografiemi a 

obrázky. Jedná se o identický obsah, který se nachází na webu trilogie Jan Hus. Najdeme 

tu i upoutávky na každý díl, které běželi v lineárním vysílaní. 

Zajímavým počinem je komunitní facebooková stránka Mistr Jan Hus 2015
213

. 

Nejedná se o médium spravované vysílatelem anebo tvůrci trilogie.  Na stránce se 

vyskytují odkazy na relevantní obsahy k problematice této osobnosti. Najdeme zde 

pozvánky na debaty, rozhovory, přednášky a relevantní symbolické obsahy 

dispergovanými napříč mediálními platformami. 

 

Youtube 

Vysílatel s pořadem nepracuje na této platformě individuálně. Česká televize na svůj 

kanál umístila pouze upoutávku. Nevyskytuje se tu žádný bonusový materiál a ani zvláštní 

kategorie. Jedinou výjimku tvoří videa Rapper vs Jan Hus, které mají svůj vlastní seznam 

videí. Pořad nedisponuje ani vlastním kanálem spravovaným producentem trilogie. 

 

                                                 
212 FACEBOOK. Jan Hus film 2015, [online] [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/pages/Jan-Hus-film-

2015/827973063960934 

213 FACEBOOK. Mistr Jan Hus 2015, [online] [cit. 2015-12-08]. Dostupné z:https://www.facebook.com/Mistr-Jan-Hus-2015-

1484130648472335/ 
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Google play a iTunes 

Na participačních platformách se nevyskytuje žádná aplikace od vysílatele k tomuto 

pořadu. 

 

3) Cross-média 

Licencované produkty 

Do této kategorie je možné umístit 3 produkty. Prvním je kniha Jan Hus od Evy 

Kantůrkové. Na její motivy byl natočen seriál české televize. V tomto konkrétním případě 

je seriál adaptací této literární předlohy. Ve druhém případě vysílatel prodává ve svém 

obchodě speciální edici DVD s hudbou složenou Michalem Kocábem. Jiné licencované 

produkty se v české mediální krajině nevyskytují. 

 

Cross-mediální extenze 

Tato subkategorie se vyskytuje v hojné míře na webové prezentaci audiovizuálního 

obsahu ve formách fotografií, videí, rozhovorů, upoutávek a rozhovorů s tvůrci. Také 

existuje nespočetné množství adaptací tohoto tématu na různých platformách a dokonce i 

kinematografické dílo Jan Hus
214

 z roku 1954. Další cross-mediální extenze jsou pevnou 

součástí pořadu vysílaných prostřednictvím lineárního vysílaní. 

Unikátní cross-mediální extenzí narativu je kniha Nesmiřitelná řeč: Rozprava s 

přidaným mýtem o Janu Husovi
215

 od Evy Kantůrkové. Její součástí je baladická próza, 

která vychází z původního Husova textu Dcerka. Tento konkrétní případ je možné 

považovat za extenzi originálního narativu o Janu Husovi od autorů fiktivního světa. Eva 

Kantůrková totiž je autorkou scénáře seriálu a jeho literární předlohy. 

 

4) 7 principů transmediality 

Rozptýlenost vs. Zasvěcenost 

Jan Hus je historická postava a cirkulace obsahů, které se pojí k jeho osobě, je v 

dlouhodobém horizontu velká. Vysílatel plně nevyužil potenciál audiovizuálního obsahu a 

této výhody v rámci dispergovaného narativu. V rámci sociálních médií a participačních 

platforem Česká televize pracuje pouze v intencích cross-mediální interakce. Vysílatel plně 

nevyužívá svoje nástroje a ani nezačleňuje do své strategie již existující distribuční 

komunitní kanály. Jediným reprezentantem této kategorie je komunitní stránka Mistr Jan 

Hus 2015, ale vysílatel s ní vůbec nepracoval. 

                                                 
214 ČSFD. Jan Hus, [online] [cit. 2015-12-08]. Dostupné z:http://www.csfd.cz/film/9453-jan-hus/prehled/ 

215 DATABÁZE KNIH. Nesmiřitelná řeč, [online] [cit. 2015-12-08]. Dostupné z:http://www.databazeknih.cz/knihy/nesmiritelna-rec-

228139 
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Princip Zasvěcenosti zachycuje možnosti prohloubení narativu fiktivního světa. V 

případě trilogie Jan Hus reprezentuje tento princip sekce jeho webové prezentace, které 

distribuují cross-mediální extenze. Kdo nezná tu historii zprostředkovává pohled na 

historickou osobnost optikou různých disciplín a forem audiovizuálních obsahů. Nachází 

se zde dokumentární filmy, polemiky, reportáže rozhovory a edukační materiály. Věděli 

jste… distribuuje textuální obsahy obohacující originální dílo o dobové reálie a fakta na 

základě historických textů. 

 

Kontinuita vs. Multiplicita 

Aplikaci principu Kontinuity spatřuji v projektu vysílatele Rapper vs Jan Hus a knize 

Evy Kantůrkové Nesmiřitelná řeč. Obě extenze rozšiřují originální narativ o Janu Husovi a 

jsou koherentní v kontextu historických konotací k této osobnosti. Je zřejmé, že jakékoliv 

interpretace anebo adaptace vycházející s dějin musí naplňovat tento princip. 

Princip Multiplicity se nenachází v žádné extenzi produkované tvůrci anebo 

vysílatelem. 

 

Imerze vs. Extrahovatelnost 

Imerzi reprezentuje série předpremiér prvního dílu trilogie na kulturních oslavách 

jubilea 600 let upálení mistra Jana Husa.
216

 V tomto konkrétním případě se tyto akce 

stávají imerzní zkušeností diváků s fiktivním světem. 

Nenalezl jsem žádný licencovaný produkt k audiovizuálnímu obsahu, takže tento 

princip Extrahovatelnosti není naplněn. Nelze do této kategorie zahrnout originální 

předlohu, protože jí není možné považovat za artefakt z fiktivního světa, který se stane 

součástí reálného světa fanouška. 

 

Tvorba světa 

Pro jakkoliv historické téma, které je součástí transmediálního systému, je tento 

princip automaticky splněn. Každá interpretace, adaptace, parodie anebo i pouhé začlenění 

postavy Jana Husa do narativu musí zákonitě vycházet z dějin, kterou jsou pevně 

definovány. 

 

Serialita 

V případě Jana Husa existují minimálně 2 unikátní formy rozšíření narativu. První je 

                                                 
216 DENNÍK. Jan Hus míří s předpremiérou na jih Čech.[online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://www.denik.cz/jihocesky-

kraj/jan-hus-miri-s-predpremierou-i-na-jih-cech-20150520 
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projekt České televize Rapper vs Jan Hus. Jedná se implementaci Husových myšlenek do 

kontextu s dnešní realitou v netradiční formě. Za druhou lze považovat knihu Evy 

Kantůrkové Nesmiřitelná řeč. 

 

Subjektivita 

Pro symbolické obsahy ze světa Jana Husa tato podmínka nebyla naplněna. 

 

Performance 

Jak ukazují výsledky analýzy sociálních médií a participačních platforem, tento 

princip nebyl naplněn. 

5.2.2. POLICIE MODRAVA 

1) Konvergovaná média 

TV s opožděnou funkcí 

Televizní seriál Policie Modrava byl distribuován na portálu Nova Plus pouze po 

limitovanou dobu. V současnosti se nevyskytuje na platformě vysílatele, ale je tu odkaz na 

platformu Voyo, kde se nachází celá první série. 

 

VOD 

Všechny díl seriálu jsou k dispozici na platformě Voyo, kde má vysílatel k dispozici 

kompletní archiv. 

 

Webová prezentace
217 

Stránky seriálu Policie Modrava obsahují následující kategorie: 

 

Novinky 

V této sekci se nachází všechny relevantní textuální obsahy publikované vysílatelem 

v rámci webové prezentace tv.nova.cz. 

 

Epizody 

Jedná se o odkaz na epizody seriálu ve službách Voyo a Nova Plus. 

Foto 

Nalezneme zde jeden odkaz na textuální obsah a 13 fotografií z natáčení. 

 

                                                 
217 Viz příloha 9 
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O pořadu 

V této sekci se pouze nachází krátká synopse seriálu s dvěma fotografiemi, na 

kterých jsou vyfoceni všichni představitelé hlavních postav. 

 

Policejní akademie 

Jedná se o odkaz na facebookové stránky, na kterých se nachází aplikace s hrou k 

seriálu. Webová prezentace pořadu je propojena se sociální platformou Facebook. 

 

2) Sociální média a participační platformy 

Facebook
218 

Stránka obsahuje fotogalerii, textuální obsahy z webu tv.nova.cz, upoutávky a 

ukázky ze seriálu. Prostřednictví tohoto obsahu vysílatel komunikuje s publikem v rámci 

cross-mediální interakce. Projevuje se to například tím, že stránka chce znát reakce diváků 

na jednotlivé díly. Tvůrci aplikovali strategii televize Nova, a proto zde najdeme aplikaci, 

která je zároveň i soutěží. 

Policejní Akademie
219

 přináší unikátní extenzi, jejímž prostřednictvím se z uživatele 

stane kadet v policejním sboru. Pokud někdo chce vyhrát nějakou hodnotnou cenu, tak 

musí aplikaci navštěvovat každodenně. Hra probíhá ve 4 formách: Policejní škola, Vyšetřit 

případ, Číst zprávy a Plakáty hledaných. Každá část funguje na jiné principu.
220

 

Vysílatel produkuje k seriálu textuální obsah ve formě reportáží a rozhovorů. Ty jsou 

distribuovány nejen prostřednictvím facebookové stránky pořadu, ale i ostatním mediálním 

platformami vysílatele. 

 

Youtube 

Na svém kanálu má vysílatel seznam videí k seriálu. V této kategorii se vyskytuje 

pouze jedno k seriálu s názvem Nový krimi seriál Policie Modrava! O čem bude?
221

. TV 

Nova vůbec nevyužívá své nástroje k distribuci audiovizuálního obsahu v rámci této 

platformy. 

 

Google play a iTunes 

Na participačních platformách se nevyskytuje žádná aplikace od vysílatele k tomuto 

                                                 
218 FACEBOOK. Modrava.[online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/modrava/timeline 
219 FACEBOOK. Poicejní Akademie .[online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/modrava/app/358920804304075/ 

220 LASAMA. Pravidla aplikace Policejní akademie.[online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 
https://lasama.com/fb/cet21/modrava/pdf/Pravidla-aplikace%20Policejni%20akademie%20Modrava-v2.pdf 

221 YOUTUBE. [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=01sQaFbQU-

o&list=PLUokk4FGZU4x9ragQ8IwBdAcvw66bAEPP 
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pořadu. 

 

3) Cross-média 

Licencované produkty 

Vysílatel vydal pouze speciální edici DVD první série seriálu
222

. Jiné licencované 

produkty podle stanovených kritérií se v české mediální krajině k audiovizuálnímu dílu 

nevyskytují. 

 

Cross-mediální extenze 

Tato forma obsahu je ve velké míře součásti facebookových stránek seriálu. Jedná se 

konkrétně o fotografie, aplikaci Policejní akademie, textuální obsahy a upoutávky. Další 

unikátní cross-mediální extenzi spatřuji v turistických pěších
223

 a cyklistických
224

 trasách 

po lokacích televizního seriálu. Ty vznikly ve spolupráci s Plzeňským krajem. Další 

výraznou cross-mediální extenzí je aplikace Policejní akademie. 

Zajímavou formou cross-mediální komunikace aplikoval vysílatel v rámci reklamní 

kampaně seriálu. Výherce soutěže měl možnost umístit vlastní vzkaz na reklamní nosič.
225

 

Jedná se opačný způsob tohoto principu. V klasické cross-mediální interakci publikum 

skrze platformu komunikuje s vysílatelem anebo tvůrci audiovizuálního obsahu. 

 

4) 7 principů transmediality 

Rozptýlenost vs. Zasvěcenost  

Pro princip Rozptýlenosti vysílatel plně využil potenciál sociálních médií pro 

dispergovaný narativ seriálu. To je umožněno na základě vysokého výskytu různorodých 

cross-mediálních extenzí. Vysílatel produkuje nejen textuální obsahy, které uživatele sdílí 

anebo komentují na sociálních sítích a vlastních mediálních platformách, ale využívá i 

unikátní způsoby cross-mediální interakce. Každá cross-mediální extenze poskytne publiku 

nový podnět k diskuzi a prostřednictvím sociálních médií vzniká cirkulace mediálního 

obsahu. Vysílatel tento princip multiplikuje, protože k distribuci těchto obsahů využívá 

více vlastních mediálních platforem.  

Za jediný případ aplikace principu Zasvěcenosti pro seriál Policie Modrava lze 

považovat vytvoření turistických pěších a cyklistických tras po plzeňském kraji. Diváci 

                                                 
222 FILM ARENA. Dvd Policie Modrava [online]. 2015. [cit. 2015-12-08] Dostupné z: http://www.filmarena.cz/dvd-policie-modrava-

1-serie-kolekce?gclid=CP2llsGhmcoCFcm6Gwod0bkE8Q 
223 TURISTIKA. Po stopách Policie Modrava [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

http://www.turistika.cz/trasy/video/rewrite/po-stopach-policie-modrava-i-pesi-okruh 

224 TURISTIKA. Po stopách Policie Modrava [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 
http://www.turistika.cz/trasy/video/rewrite/po-stopach-policie-modrava-ii-okruh-pro-cyklisty 

225 TV NOVA. Soutěžte s Policí Modrava a Hypercube o spoustu seriálových cen [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

http://tv.nova.cz/clanek/novinky/soutezte-s-policii-modrava-a-hypercube-o-spoustu-serialovych-cen.html 
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mají možnost poznat místa, na kterých se příběh odehrává a díky tomu lépe přemýšlet nad 

reáliemi v seriálu. 

 

Kontinuita vs. Multiplicita 

Ani jeden z principů u tohoto seriálu nebylo možné identifikovat. 

 

Imerze vs. Extrahovatelnost 

Imerze je reprezentována dvěma cross-mediálními extenzemi vysílatele. V první mají 

diváci možnost navštívit lokace seriálu prostřednictvím turistických stezek, které jsou 

součástí projektu Po stopách Policie Modrava
226

. Tím procesem je umocněna imerzní 

zkušenost s audiovizuálním obsahem. V druhém je tento princip zprostředkován aplikací 

Policejní akademie. Ta umožňuje publiku se vžít do role policisty v seriálu a identifikovat 

se s prostředím seriálu. 

V současnosti jsem nenalezl žádný produkt, který splňuje definici principu 

Extrahovatelnosti pro tento symbolický obsah. 

 

Serialita 

V současnosti nelze identifikovat žádný obsah splňující kritéria pro tento princip. 

 

Subjektivita 

Pro symbolické obsahy ze světa Policie Modrava tato podmínka nebyla naplněna. 

 

Performance 

Vysílatel aplikoval tento princip pouze v rámci cross-mediální komunikace 

prostřednictvím reklamního nosiče. Tento případ není originálním narací fiktivního světa 

Policie Modrava, ale naplňuje podmínky Performance. 

5.2.3. VINAŘI 

1) Konvergovaná média 

TV s opožděnou funkcí 

Seriál je distribuován na portálu Prima Play a jsou k dispozici obě série. Na 

stránkách se vyskytují i bonusová videa. Jedná se o krátké vystřižené sekvence ze seriálu s 

délkou v rozmezí 0:30 – 1:30 minuty. Na stránce se nachází odkaz na stránku seriálu. 

 

                                                 
226 KLATOVSKÝ DENNÍK. Obrazem: Tady se vraždilo aneb po stopách Policie Modrava. [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. 

Dostupné z: http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-tady-se-vrazdilo-aneb-po-stopach-policie-modrava-20150506.html 
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Webová prezentace
227 

Stránky seriálu Vinaři obsahují následující kategorie: 

 

Články 

Najdeme zde unikátní soutěže, textuální a audiovizuální obsahy z portálu Prima Play. 

 

Epizody 

Tato sekce je tvořena seznamem jednotlivých epizod. Každá obsahuje synopsi s 

fotografií a odkazy na sekci články s relevantním audiovizuálním obsahem. 

 

Videa 

Sekce odkazuje na platformu Prima play, kde je umístěn archív vysílatele a ukázky 

ze seriálu. 

 

Recepty 

Nerozumím umístění této sekci na web pořadu. Jedná se odkaz na textuální obsahy 

pořadu Prostřeno. Mezi těmito obsahy neexistuje žádná spojitost s originálním narativem. 

 

Postavy 

V této sekci se nachází seznam postav ze seriálu. Každá má na stránce fotografii, 

jméno herce a krátké motto, které ji vystihuje. 

 

Ty vole, Liťák! 

Tato sekce je tvořena audiovizuálními obsahy referujícími k této frázi, která se v 

seriálu vyskytuje. V pravé vrchní části najdeme zprávu, že pokud má publikum typ na 

článek, může ho poslat vysílateli. 

 

O seriálu 

Nachází se tu základní synopse k seriálu a podrobnější k první sérii. Najdeme tu 

základní informace o seriálu, seznam realizačního týmu, kompletní výpis herců a 

poděkování. 

  

                                                 
227 Viz příloha10 
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2) Sociální média a participační platformy 

Facebook
 

U Vinařů nastává kuriózní situace, jelikož k seriálu existují 3 stránky na této 

platformě. Pro lepší orientaci jsem se je rozhodl kategorizovat na V1
228

 (oficiální), V2
229

 

(neoficiální) a V3
230

 (fanouškovská) a s každou je zacházeno individuálně. Paradoxně V2 

má více odběratelů než V1 a V3 dohromady. 

V1 výhradně sdílí textuální a audiovizuální obsahy z oficiálního webu seriálu. 

Dále se zde vyskytují fotografie ze zákulisí, s vtipnými frázemi
231

 a memy. Na stránce je 

umístěn odkaz na oficiální webovou prezentaci vinařů a stránka je provázána s ostatními 

platformami vysílatele. 

V2 částečně přebírá oficiální obsah od tvůrců, ale také odkazuje na vlastní 

fanouškovský web k seriálu. Na něm se nachází nový obsah ve formě rozhovorů s tvůrci, 

soutěží, anket a her. Na facebookové stránce se nachází odkaz na V1. 

V3 nabízí pouze odkazy na textuální obsahy z druhého fanouškovského webu, 

se kterým je propojena. Správci stránek se po každém díle táží publika na jeho názor o 

odvysílané epizodě. 

 

Youtube 

Pořad má vlastní kanál na platformě Youtube
232

. Na něm se nachází seznamy videí k 

seriálu řazené do následujících kategorií: Vinaři, Hřéba, Hudební talenty ve Vinařích a 

Upoutávky – I. série. Vysílatel k této platformě přistupuje pasivně a nevyužívá její 

potenciál. Není tu nahrán ani identický obsah z webové prezentace seriálu. 

Na platformě se vyskytuje i neoficiální kanál Fanweb seriál Vinaři
233

. Ten poskytuje 

nejen audiovizuální obsahy vysílatele ve formě upoutávek a znělek k seriálu, ale 

distribuuje i prozumentské obsahy komunity. Je zjevné, správcem tohoto kanálu jsou 

administrátoři facebookové stránky V2. 

 

Google play a iTunes 

Na participačních platformách nalezneme pouze jednu aplikaci Prima Kvízy, která se 

váže k symbolickému obsahu. Uživatelé mají možnost s postavami ze seriálu změřit své 

                                                 
228 FACEBOOK. Prima Vinaři.[online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/primavinari/ 

229 FACEBOOK. Vinaři Fan.[online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/vinarifan/ 

230 FACEBOOK. Vinaři seriál.[online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/vinariserial.cz/ 
231 FACEBOOK. Prima Vinaři. [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/primavinari/photos/pb.343363795819783.-2207520000.1451810267./516286711860823/ 

232 YOUTUBE. Vinaři. [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/channel/UC-
AbnW5ZFiTgAw1c9fliQvw 

233 YOUTUBE. Fanweb seriál Vinari. [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCcszYvW0BxbFJjaoqh8fI1Q 
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znalosti. Jedná se o umocnění imerzního procesu. 

  

3) Cross-média 

Licencované produkty 

Vysílatel vyrábí tričko s motivem seriálu
234

, ale nedistribuuje ho prostřednictvím 

svého internetového obchodu. K seriálu vyšli dvě knižní adaptace. Zajímavý prvek 

obsahovala druhá kniha, jejíž součástí byli 3 alternativní konce a diváci v anketě volili, 

který chtějí vidět na konci druhé série.
235

 

K oběma sériím vyšli DVD kolekce a první obsahovala CD kapely Chinaski
236

. 

 

Cross-mediální extenze 

Nejvýraznější formou této kategorie jsou úvodní znělky. Tu nahráli skupina Chinaski 

a Ewa Farna s Františkem Segradem a vysílatel k nim vyprodukoval videoklipy
237

 
238

 

natočený vysílatelem. Dále sem patří všechny vydané licencované produkty, textuální 

obsahy a fotografie. 

 

4) 7 principů transmediality 

Rozptýlenost vs. Zasvěcenost  

Princip Rozptýlenosti je splněn díky práci se sociální sítí Facebook. Důležité je, že 

vznikly i fanouškovské stránky seriálu a tím je plně dosažena cirkulace mediálního obsahu 

publikem. Tento proces je umocněn i díky různorodým cross-mediálním extenzím. 

Vysílatel produkuje nejen textuální obsahy, které uživatele sociálních médií sdílí anebo 

komentují, ale distribuuje své obsahy prostřednictvím fanouškovských komunit. 

Princip Zasvěcenosti je naplněn díky 2 fanouškovským webům. Ty napomáhají 

prohloubit zážitek ze sledování seriálu. Docilují toho prostřednictvím prozumentských 

obsahů, různými kvízy a kumulací dispergovaných informací o symbolickém obsahu 

napříč mediální krajinou. 

 

Kontinuita vs. Multiplicita 

Ani jeden z principů nebylo možné identifikovat u tohoto seriálu. 

                                                 
234 T-SHOCK. Tričko s potiskem. [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z:  http://www.t-shock.eu/cs/tricko-s-

potiskem/OK5xliX6 

235 PRIMA. Hlasujte jak má skončit seriál Vinaři. [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 
http://www.iprima.cz/vinari/clanky/hlasujte-jak-ma-skoncit-serial-vinari-poridte-si-ho-i-v-knizni-podobe 

236 WIKIPEDIA. Chinaski. [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chinaski 

237 YOUTUBE. Chinaski – Víno (oficiální videoklip). [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gOqv-VBrXeA 

238 PRIMA. Ewa Farna – Víno je grunt ft. František Segrato. [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: 

https://youtu.be/YbCj3zkCywo 
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Imerze vs. Extrahovatelnost 

Princip Imerze není možné identifikovat v žádné cross-mediální extenzi seriálu. 

Mohli by jí reprezentovat svatební obřady na jihomoravských vinicích
239

, ale tyto akce 

nemají žádnou hlubší spojitost se symbolickým obsahem. 

Extrahovatelnost je naplněna prostřednictvím licencovaných produktů, které si může 

divák vzít do interakce v reálném světě. Tuto vlastnost reprezentuje tričko ze seriálu a 

podepsané fotografie s herci na fanouškovských webech. 

 

Serialita 

V současnosti nelze identifikovat žádný obsah splňující kritéria pro tento princip. 

 

Subjektivita 

Pro symbolické obsahy ze světa Policie Modrava tato podmínka nebyla naplněna. 

 

Performance 

Vysílatel aplikoval tento princip prostřednictvím knižní adaptace s 3 alternativními 

konci. Publikum hlasovalo, jak si přejí ukončit druhou sérii seriálu a na základě ankety je 

ukončena druhá série seriálu. Všechny tři alternativní konce jsou napsány v knize a 

publikum si je může přečíst.  

                                                 
239 PRIMA. Hlasujte jak má skončit seriál Vinaři. [online]. 2015. [cit. 2015-12-08]. Dostupné z: http://brno.idnes.cz/svatby-ve-

vinicich-vinari-09d-/brno-zpravy.aspx?c=A151016_120425_brno-zpravy_tr 
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5. 3. KOMPARACE VÝSLEDKŮ STRUČNÉ FORMÁLNÍ ANALÝZY 

Předmětem výzkumu byly 3 největší terestriální vysílatele v české mediální krajině. 

Analýza je rozdělena na 2 části. První studuje, jaké nástroje využívají televizní vysílatelé 

při distribuci audiovizuálních obsahů v kontextu nových a interaktivních médií. Každý 

subjekt přistupuje k této problematice odlišně. Účelem této části je zjistit, zda jsou čeští 

terestriální vysílatelé dostatečně implementují transmediální extenze a systémy do výroby 

a distribuce v kontextu imerze a procesu budování značky. 

Česká televize plně využívá všechny dostupné mediální platformy. Každý kanál 

tohoto vysílatele má vlastní webovou prezentaci a facebookové stránky, protože udržuje v 

rámci své distribuční strategie diferenci na základě dramaturgické skladby jednotlivých 

stanic. Vysílatel neprodukuje unikátní textuální obsahy, a tím se připravuje o další možnost 

aplikace cross-mediálních extenzí důležité pro proces imerze publika. Všechny stránky a 

služby včetně iVysílaní jsou plně integrovány do webové prezentace České televize a 

hlavní stránka vysílatele se stává vstupní branou do rozmanitého fiktivního světa. Tato 

konvergovaná platforma reprezentuje rozcestník v tomto komplikovaném systému, kde 

divák má možnost na základě svých preferencí si vybrat, jakou formu obsahů chce 

konzumovat. Vysílatel využívá portál Youtube pouze v limitované míře. Zajímavou 

skutečností je, že Česká televize provozuje vlastní obchod k redistribuci cross-mediálních 

extenzí a licencovaných produktů. 

Samostatnou strategii vysílatel aplikoval pro strukturu a distribuci obsahů pro svůj 

dětský kanál ČT: D. Jedná se o interaktivní portál, jehož hlavní náplň tvoří aplikace, hry a 

kvízy. Pro propagaci kanálu a distribuci nového obsahu vysílatel plně využil transmediální 

a cross-meiální extenze v kontextu procesu imerze a budování značky. Ty se vyskytují ve 

formě unikátních obsahů na participačních platformách, facebookových stránkách a 

webové prezentaci kanálu. Aplikaci transmediálního systému, reprezentuje letní hra 

Zachraňte duhu.  Jedná se o transmediální systém typu Portmanteau, stejně jako tomu bylo 

v případě marketingové kampaně Why so serious?. Další potencionální transmediální 

extenzi spatřuji v interaktivním portálu DIV a sekci Pískoviště, ale v současnosti tomu tak 

není a je nutné tyto portály charakterizovat jako cross-mediální extenze. 

TV Nova aplikuje do své strategie odlišné způsoby. To je zapříčiněno i skutečností, 

že vlastní dvě platformy pro distribuci audiovizuálních obsahů. Voyo reprezentuje 

klasickou SVOD službu, kde je umístěn kompletní archiv mediální skupiny Nova, která je 

plně oddělena od ostatních webových prezentací vysílatele. Také platforma Nova Plus 

figuruje v celém systému samostatně a reprezentuje funkci Opožděné TV. Největší problém 

spatřuji v tom, že pořady vlastní produkce se zde vyskytují pouze po limitovanou dobu. 
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Vysílatel vůbec do své strategie nezakomponoval participační platformy a v limitované 

míře využívá portál Youtube. Na druhou stranu kompenzuje tento hendikep velkou 

produkcí textuálních obsahů, pro webové prezentace a sociální média. 

V rámci platformy Facebook plně využívá tvorbu aplikací. Je škoda, že se zaměřuje 

ve velké míře pouze na obsahy ve formě soutěží. V případě kanálu Fanda se textuální 

obsahy facebookové stránky staly pevnou součástí webové prezentace tohoto kanálu. 

Zajímavým prvkem, který umocňuje imerzi publika k vysílateli, je aplikace Fan Zóna. 

Vysílatel využívá pouze cross-mediální extenze v rámci své strategie. 

TV Prima do své strategie plně integrovala portál Prima Play. Ten je součástí 

webové prezentace vysílatele prostřednictvím vrchní lišty, ačkoliv na rozdíl od české 

televize se jedná o samostatnou stránku. Vysílatel produkuje velké množství cross-

mediálních extenzí ve formě textuálních obsahů. Ty jsou následně distribuovány 

prostřednictvím všech mediální platforem TV Prima. Jejich prostřednictvím jsou 

umocňovány imerzní prožitky publika k vysílanému obsahu. Eshop vysílatele slouží pouze 

pro distribuci textilních a doplňkových produktů spojených s kanálem Prima Cool a 

akvizičních titulů. TV Prima plně nevyužívá potenciál portálu Youtube a pracuje s ním ve 

velmi limitované míře. Je zřejmé, že se zaměřuje na práci s vlastní platformou Prima Play. 

V rámci sociálních médií vysílatel nevyužívá dostatečně všechny nástroje, které 

platforma Facebook nabízí. A to i přes skutečnost, že distribuuje prostřednictví stránek 

kanálů a pořadů velké množství texuálních obsahů. Aplikace se vyskytují pouze v dvou 

případech a jsou velmi limitované. Za velký klad považuji, že jednotlivé facebookové 

stránky jsou propojeny. 

V druhé části analýzy jsem se zaměřil na identifikaci konkrétních symbolických 

obsahů vysílatelů. Nejdříve bylo nezbytné prostřednictvím identických kategorií z první 

části analyzovat, jaké jsou cross-mediální extenze a co vše lze zahrnout do fiktivního světa 

jednotlivých audiovizuálních obsahů. Poté jsem na základě těchto poznatků aplikoval 7 

principů transmediality podle Henryho Jenkinse. 

Trilogie České televize Jan Hus měla velký potenciál stát se transmediálním 

systémem. Tento předpoklad naplňoval fakt, že seriál byl uveden v rámci výročí 600 let od 

upálení této osobnosti. Na základě aplikace transmediálních extenzí v rámci dětského 

kanálu ČT: D jsem očekával, že tento symbolický obsah naplní většinu principů 

transmediality. Ačkoliv seriál zahrnuje transmediální extenze a má bohatý doplňkový 

obsah není tomu tak. Jan Hus nesplňuje následující principy: Extrahovatelnost, Subjektivitu, 

Multiplicitu a Performanci. To je zapříčiněno tím, že vysílatel nezaložil k projektu žádné 

facebookové stránky a nevyužíval již existující komunitu Jan Hus 2015. Vysílatel také 
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nevytvořil žádná alternativní díla, umocňující transmediální prvky fiktivního světa 

symbolického obsahu. Jako příklad optimální transmediální extenze považuji projekt 

Rapper vs Jan Hus. Nedokážu vysvětlit, proč tomu tak je, ačkoliv všechny tyto nástroje 

vysílatel plně využívá v procesu budování značky kanálu ČT: D. Za nejtriviálnější považuji 

selhání při naplnění principu Extrahovatelnosti, ačkoliv vysílatel disponuje vlastním 

prodejem licencovaných produktů. Trilogie Jan Hus splňuje pouze 4 ze 7 principů 

transmediality. 

Seriál TV Nova Policie Modrava nemá žádný plnohodnotný transmediální systém. 

Některé cross-mediální a transmediální extenze jsou unikátní pro českou mediální krajinu. 

I přesto pořad nenaplnil následující principy: Kontinuita vs Multiplicita, Extrahovatelnost, 

Serialita a Subjektivita. To je zapříčiněno tím, že seriál má natočenou zatím první sérii, ale 

podle mého názoru při další sérii vzniknou nové extenze, které mohou naplnit chybějící 

principy. Nejzajímavějším prvkem implementovaným v distribuční strategii jsou projekty 

Po stopách Policie Modrava a aplikace Policejní akademie. Dalším význačným prvkem 

jsou unikátní formy cross-mediální interakce, které se nevyskytují u jiných vysílatelů. 

Nedostatky spatřuji v absenci licencovaných produktů a nedostatečnému užívání platformy 

Youtube. Je zřejmé, že vysílatel tento portál dostatečně nevyužívá již ve své primární 

strategii a specializuje se pouze na vlastní platformy. Sociální média využívá jako 

distribuční kanál pro svoje textuální a audiovizuální obsahy. Policie Modrava splňuje 3,5 

principů transmediality. 

Seriál TV Prima Vinaři považuji za největší překvapení stručné formální analýzy, ale 

i přesto fiktivní svět pořadu nelze považovat za transmediální systém. Seriál nesplňují 

následující principy: Kontinuita vs Multiplicita, Imerze, Serialita a Subjektivita. Rád bych 

vyzdvihl unikátní způsob aplikace principu Performance, který tento seriál jako jediný 

analyzovaný subjekt naplnil. Na základě výběru alternativního konce 2. série pořadu se 

podařilo vysílateli umocnit imerzní zkušenost publika. Dalším příkladem dobré práce s 

komunitou je vznik 2 fanouškovských facebookových stránek pořadu. Je zřejmé, že obě 

komunity spolupracují a jsou podporovány vysílatelem. To se také nepodařilo jinému 

zkoumanému subjektu, i když Česká televize měla šanci v kontextu trilogie Jan Hus 

pracovat s fanoušky této historické osobnosti. Tato skutečnost se promítá i na platformě 

Youtube, kde existuje fanouškovský kanál, který distribuuje prozumentské obsahy k 

fiktivnímu světu. Sám vysílatel plně nevyužívá potenciál a možnosti této platformy, ale to 

pramení z jeho celkové strategie při práci s touto platformou. Seriál Vinaři splňuje 3,5 

principů transmediality. 

Z výše uvedeného vyplývá, že každý vysílatel k této problematice přistupuje zcela 
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individuálně. Zásadní rozdíl spatřuji ve způsobu využívání nástrojů interaktivních médií a 

v jejich implementaci do distribučních strategií audiovizuálních obsahů. V závěru formální 

analýzy vyhodnotím hypotézy, které jsem formuloval na začátku svého výzkumu. 

1) Čeští terestriální vysílatelé neimplementují transmediální extenze do svých distribučních 

strategií v kontextu imerze publika a budování značky. 

Hypotéza se potvrdila v případě komerčních vysílatelů TV Nova a TV Prima. I když 

do svých distribučních modelů začlenili velké množství cross-mediálních extenzí, tak v 

žádném analyzovaném případě jsem nenašel jedinou formu transmediální extenze. TV 

Nova u seriálu Policie Modrava využívá transmediální extenze v podobě projektu Po 

stopách Policie Modrava, ale jedná se o ojedinělý případ a proto nelze pro vysílatele tuto 

hypotézu vyhodnotit kladně. Oproti tomu Česká televize zahrnuje transmediální extenze do 

svých strategií při umocnění imerzních zážitků publika k vysílateli u kanálu ČT: D. V 

tomto konkrétním případě lze hovořit o transmediálním systému typu Portmanteau. 

2) Čeští terestriální vysílatelé nevyužívají žádný transmediální systém pro svoje 

symbolické obsahy. 

Tato hypotéza se potvrdila. Považuji za důležité podotknout, že komerční vysílatelé 

pracují lépe se sociálními médii a mají unikátní přístup k cross-mediálním extenzím. Z 

pohledu transmediální produkce a budování fiktivního světa symbolického obsahu jsou na 

tom také lépe. Česká televize promarnila velký potenciál v případě trilogie o Janu Husovi, 

ale zřejmé, že práce s transmediálními extenzemi pro ni není úplně novou zkušeností.  
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6. ZÁVĚR 

Primárním cílem diplomové práce bylo prezentovat ucelený pohled na proměnu 

distribuce audiovizuálních obsahů v kontextu transmediality, jelikož se setkáváme s 

jemnými nuancemi v terminologii spojené s touto problematikou. To je zapříčiněno 

multidisciplinárním přesahem transmediálních jevů, které se stávají pevnou součástí 

výzkumů v jiných oborech. Důležitým poznatkem této práce je, že badatel vždy musí 

přistupovat ke každé transmediální extenzi zcela individuálně. Jak jsem demonstroval na 

příkladech v teoretické části, to, co působí jako transmediální přesah, může být ve 

skutečnosti pouhou cross-mediální extenzí originálního narativu fiktivního světa. 

Hlavním cílem teoretické části bylo jasné vymezení této problematiky na základě 

odborné literatury v kontextu distribuce audiovizuálních obsahů. Proto bylo nezbytné 

v úvodu přistoupit ke zkoumání proměny koncepce publika, která se odehrává v reakci na 

proces konvergence. Hlavním rysem těchto změn je migrace diváků a uživatelů mezi 

jednotlivými mediálními platformami. Druhou neméně důležitou změnou je posílení 

významu imerzních prožitků diváků k symbolickým obsahům. Díky technologickým, 

společenským a institucionálním změnám vznikly nové kategorie publika a jeho role ve 

výrobním a konzumním procesu je odlišná. V současnosti mají diváci možnost nejen 

pasivně sledovat audiovizuální obsahy, ale stát se i producenty nových produktů pro 

participační a prozumentské platformy. Koncept imerze získává nový význam, protože se 

stává součástí produkčních a distribučních strategií. 

Pro vymezení pojmu transmedialita je důležité vždy nahlížet na celou problematiku z 

pozice jednotlivých diskurzů, ve kterém je aplikována. Je zřejmé, že i nadále budeme 

svědky zaměňování termínů transmediální extenze s adaptací anebo cross-mediální 

interakce s transmedálním systémem. Samozřejmě v kontextu specifického diskurzu to 

nemusí být chyba, protože je důležité, co je předmětem zkoumání konkrétního oboru. 

Nejlépe tuto situaci ilustruje rozdíl mezi herními studiemi a audiovizuálním diskurzem, 

kde je běžně užíván termín cross-mediální narace namísto transmediální narace. Na 

základě teoretické části je zřejmé, že televizní vysílatelé jsou více motivováni k aplikaci 

transmediálních systémů pro produkci vlastních symbolických obsahů a proces budování 

značky. Tvůrci kinematografických děl musí aspekty transmediality zohlednit při 

samotném vývoji jednotlivých projektů, a proto je pro ně osvojení transmediálních systémů 

komplikované. V současnosti je pro ně nejrelevantnějším způsobem aplikace 

transmediality ve formě transmediální marketingové kampaně, jak tomu bylo v případě 

filmu Temný rytíř.  

V této diplomové práci jsem se pokusil o sjednocení terminologie, která se váže k 
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transmedialitě mediálního a audiovizuálního diskurzu. Na základě odborné literatury jsem 

prezentoval 2 základní strategie transmediálních systémů a představil konkrétní 

typologické kritérium pro jejich identifikaci. Výhodou je, že 7 principů transmediality je 

univerzálním konceptem, který je možné aplikovat i pro jiné vědní obory. Proto Henry 

Jenkins mohl aplikovat tuto typologii na nové formy vzdělávání. Na základě této 

skutečnosti spatřuji velký přínos této koncepce nejen pro mediální diskurz. 

Diplomová práce referovala nejen klasických, ale i nových distribučních strategií pro 

symbolické obsahy v kontextu procesu konvergence a interaktivních médií. Stěžejním 

tématem této části byla formulace 3 pracovních skupin mediálních platforem pro distribuci 

audiovizuální produkce. Na jejich základě jsem vysvětlil rozdíl mezi cross-mediálními a 

transmediálními extenzemi. Tyto dva pojmu se velmi často zaměňují, protože mezi nimi 

existuje velmi tenká hranice. Dále z této části vyplývá, jak důležitou součástí 

transmediálních systémů jsou sociální média a participační platformy. Prozumentské 

obsahy se stávají součástí transmediálních extenzí a umocňují imerzní prožitky publika 

k symbolickým obsahům.  Každé médium z této kategorie přináší do transmediálního 

systému unikátní atribut, který je nezbytný, jelikož bez cirkulace mediálních obsahů mezi 

publikem nemůže fungovat. 

Sekundární přínos této práce spatřuji v praktické části. Jejím cílem byla aplikace 7 

principů transmediality a 3 pracovních kategorií na terestriální vysílatele v české mediální 

krajině. Stručná formální analýza byla rozdělena na 2 části. První se zaměřovala na 

nástroje televizních vysílatelů při distribuci audiovizuálních obsahů v kontextu imerze a 

licencovaného budování značky. V druhé části analýzy jsem se zaměřil na identifikaci 

konkrétních symbolických obsahů vysílatelů a aplikoval na ně 7 principů transmediality. 

Z výsledků vyplývá, že Česká televize plně využívá všechny dostupné mediální 

platformy. Vysílatel neprodukuje unikátní textuální obsahy, a kvůli tomu přichází o 

možnost aplikace cross-mediálních extenzí pro posílení imerze publika. Je netypické, že 

tentýž subjekt aplikuje diametrálně odlišnou strategii pro svůj dětský kanál ČT: D. Pro 

propagaci kanálu a distribuci nového obsahu Česká televize plně využívá transmediální a 

cross-mediální extenze v kontextu procesu imerze a budování značky vysílatele. Podařilo 

se identifikovat aplikaci transmediálního systému typu Portmanteau ve formě letní hry 

Zachraňte duhu. Další potenciální transmediální extenze spatřuji v interaktivním portálu 

DIV a sekci Pískoviště, ale v současnosti je nutné tyto portály charakterizovat jako cross-

mediální extenze. 

Trilogie České televize Jan Hus měla velký potenciál stát se transmediálním 

systémem. Na základě aplikace transmediálních extenzí v rámci dětského kanálu ČT: D 
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jsem předpokládal, že tento symbolický obsah naplní všechny principy transmediality. Jan 

Hus nesplňuje extrahovatelnost, subjektivitu, multiplicitu a performanci. To je zapříčiněno 

tím, že výrobce nezaložil k projektu žádné facebookové stránky a nevyužíval již existující 

komunitu Jan Hus 2015. Za příklad optimální transmediální extenze považuji projekt 

Rapper vs Jan Hus. Největší selhání shledávám v nenaplnění principu extrahovatelnosti, 

ačkoliv vysílatel disponuje vlastním prodejem licencovaných produktů. Trilogie Jan Hus 

měla velkou výhodu oproti komerčním vysílatelům, protože díky fiktivnímu světu 

historické osobnosti automaticky splňovala několik principů. 

Vysílatel TV Nova implementuje do své strategie odlišné způsoby. To je zapříčiněno 

i skutečností, že vlastní dvě platformy pro distribuci audiovizuálních obsahů. Vysílatel 

vůbec do své strategie nezakomponoval participační platformy a v limitované míře využívá 

portál Youtube. Na druhou stranu kompenzuje tuto nevýhodu vlastní produkcí textuálních 

obsahů, pro webové prezentace a sociální média. 

Seriál TV Nova Policie Modrava není plnohodnotným transmediálním systémem, i 

když některé cross-mediální a transmediální extenze jsou unikátní pro českou mediální 

krajinu. I přesto seriál nenaplnil principy kontinuity vs multiplicity, extrahovatelnosti, 

seriality a subjektivity. Lze předpokládat, že jakmile pořad bude mít vyprodukovaných víc 

sérií, tak se situace může změnit. Nejzajímavějším prvkem implementovaným v distribuční 

strategii jsou projekty Po stopách Policie Modrava a aplikace Policejní akademie. Dalším 

význačným prvkem je unikátní forma cross-mediální interakce použita při reklamní 

kampani. Nedostatky spatřuji v absenci licencovaných produktů a nedostatečnému užívání 

platformy Youtube. 

Vysílatel TV Prima do své strategie plně integroval portál Prima Play. Ten je 

součástí jeho webové prezentace. Vysílatel produkuje velké množství cross-mediálních 

extenzí ve formě textuálních obsahů. Ty jsou následně distribuovány prostřednictvím 

všech mediální platforem TV Prima a jejich prostřednictvím vysílatel umocňuje imerzní 

zážitky publika k symbolickému obsahu. TV Prima plně nevyužívá potenciál portálu 

Youtube a pracuje s ním ve velmi limitované míře, protože se zaměřuje na práci s vlastní 

platformou Prima Play. 

Seriál TV Prima Vinaři nelze považovat za transmediální systém. Pořad nesplňuje 

principy kontinuita vs multiplicita, imerze, serialita a subjektivita. Rád bych zdůraznil 

unikátní způsob aplikace principu performance. Na základě výběru alternativního konce 2. 

řady seriálu se podařilo vysílateli umocnit imerzní zážitek publika k symbolickému obsahu. 

Dalším příkladem dobré práce s komunitou je vznik 2 fanouškovských facebookových 

stránek pořadu. To se nepodařilo jinému zkoumanému subjektu, i když Česká televize 
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měla šanci v kontextu trilogie Jan Hus pracovat s fanoušky této historické osobnosti. Práce 

vysílatele s komunitou je reflektovaná i na platformě Youtube, kde existuje fanouškovský 

kanál distribuující prozumentské obsahy k fiktivnímu světu Vinařů. 

Předmětem stručné formální analýzy byly dvě formulované hypotézy: 

1) Čeští terestriální vysílatelé neimplementují transmediální extenze do svých distribučních 

strategií v kontextu imerze publika a budování značky. 

Hypotéza se potvrdila v případě komerčních vysílatelů TV Nova a TV Prima. I 

přestože do svých distribučních modelů začlenili velké množství cross-mediálních extenzí, 

tak v intencích formulované hypotézy se nevyskytují žádné transmediální extenze. Pouze 

Česká televize je zahrnuje do svých strategií při umocnění imerzních zážitků publika a 

budování značky u kanálu ČT: D. 

2) Čeští terestriální vysílatelé nevyužívají žádný transmediální systém pro svoje 

symbolické obsahy. 

Tato hypotéza se potvrdila u všech zkoumaných subjektů. I když Česká televize měla 

u trilogie Jan Hus velký předpoklad k vyvrácení formulované hypotézy, tak se jí to 

nepodařilo. 

Na základě výsledků stručné formální analýzy je pozitivní, že tuzemští terestriální 

vysílatelé v limitované míře pracují s transmediálními extenzemi. Je pravdou, že nemají 

žádný transmediální systém pro svoje symbolické obsahy, ale dle mého názoru lze tento 

výsledek považovat za velký úspěch. Je zřejmé, že tyto nové postupy začali implementovat 

do svých strategií v nedávné době a nemají ještě dostatek zkušeností s jejich aplikací. Proto 

bude zajímavé sledovat vývoj celé této problematiky v dlouhodobém horizontu. 

 Při výzkumu se objevili nové kategorie, které bude zajímavé studovat v blízké 

budoucnosti, a nemohl jsem se jim dostatečně věnovat na základě vymezení této 

diplomové práce. Z pohledu vzdělávání bude přínosné sledovat vývoj kanálů ČT: D a 

Prima Zoom. Je zřejmé, že každý vysílatel pracuje s odlišnou strategií, ale myslím, že tyto 

dva subjekty budou první, které plně implementují transmedialitu do svých distribučních 

strategií. Tato problematika má dynamický vývoj a bude zajímavé, které první tuzemské 

kinematografické dílo bude pracovat s transmediálními extenzemi a systémy mimo kontext 

transmediálního budování značky a marketingu.  
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