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Úvod  Rozhlasové stanice pro mladé posluchače mají svou tradici ve všech zemích Evropy. Ačkoliv se od sebe navzájem významně liší přístupem k hudební dramaturgii či rozhlasové publicistice, ve všech případech plní důležitou roli, a sice oslovování mladší generace rozhlasového auditoria, která představuje význačný podíl celkového potencionálního publika. Tyto programy mohou sehrát důležitou roli při formování vkusu, rozšiřování obzorů  a přispívání k názorové toleranci mladě smýšlejících posluchačů Stanice určené této cílové skupině publika nalezneme jak v soukromém, tak ve veřejnoprávním či veřejném sektoru, kterým se věnuje i tato práce.  Pro lepší porozumění toho, jak je možné přistupovat k rozhlasovému vysílání  pro mladou generaci, bakalářská práce zkoumá dvě stanice, které tuto roli plní v případě veřejnoprávního Českého rozhlasu a média britské veřejné služby BBC, konkrétně tedy Radio Wave a BBC Radio 1. Obě stanice cílí na podobně vymezenou věkovou skupinu, zakládají  si na své osobité hudební dramaturgii a zaměřují se na objevování mladých talentů, nedílnou součást jejich vysílání plní nicméně také mluvené slovo v podobě publicistiky či zpravodajství. Bakalářská práce proto zasazuje do kontextu historické souvislosti i charakter rozhlasového formátu a srovnává konkrétní programové prvky vysílání Radia Wave a BBC Radio 1, a to metodou komparativní analýzy. Na základě dvou konkrétních analýz  zkoumá vysílání obou stanic ve dvou předem určených dnech. Touto formou lze ilustrovat, jak četně i v jaké podobě dané stanice do svého programu zařazují zpravodajské bloky či konkrétní publicistické žánry nebo jakým způsobem přistupují k hudební dramaturgii. Práce se pokouší zodpovědět, která  ze stanic má ve svém vysílání větší zastoupení publicistických příspěvků, která dává větší prostor zpravodajským relacím či nakolik jsou si podobné svým rozhlasovým formátem.  V obsahu bakalářské práce je nejprve zařazena kapitola o Radiu Wave, v rámci které je teoreticky vymezena většina pojmů spjatých s rozhlasovým vysílání. Radio Wave je jakožto tuzemská rozhlasová stanice v kontextu této bakalářská práce bližší českému publiku, proto práce postupuje a srovnává zkoumané stanice i jejich historické souvislosti nejprve na základě této české stanice. Následující kapitola o britském BBC Radio 1 je doplněna o poznatky především z angloamerické odborné literatury od autorů, jakými jsou Neil Postman a Simon Garfield. Oproti schválené tezi bakalářská práce neobsahuje podkapitolu věnující se způsobu financování a rozpočtu daných rozhlasových stanic, tyto informace jsou z důvodu snadnější orientace a plynulosti textu uvedeny v podkapitole o specifikaci rozhlasového formátu obou 
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stanic. Teze rovněž uvádí kapitolu s rozhovory se zástupci BBC Radio 1 a Radia Wave. Značná 
část rozhovorů s programovým ředitelem BBC Radio 1 Rhysem Hughesem či šéfredaktorkou Ivou Jonášovou, hudebním dramaturgem Jiřím Špičákem a bývalým vedoucím programu Robertem Candrou z Radia Wave doplňuje konkrétní podkapitoly napříč celou prací, jejich zcela kompletní přepisy jsou proto zařazeny až v příloze bakalářské práce, aby se některé již citované věty znovu neopakovaly v rámci hlavní části práce. Publicistice a zpravodajství se práce věnuje napříč celou prací a především v závěrečné komparativní analýze.   Téma jsem si vybral proto, abych mohl porovnat, jakým způsobem přistupuje Český rozhlas a BBC ke stanicím pro mladé posluchače. I přes skutečnost, že se velmi liší hudební dramaturgií, jsem se pokoušel zjistit, v jakých ohledech jsou si naopak Radio Wave a BBC Radio 1 podobné. Prostřednictvím této práce jsem chtěl blíže poznat BBC Radio 1, jež symbolizuje jednu z nejpopulárnějších rozhlasových stanic pro mladé posluchače na světě,  a zároveň podrobněji porozumět vizi, formátu a vysílání Radia Wave.   
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1. Radio Wave  Radio Wave pro některé mladě smýšlející lidi v České republice představuje určitý unikát mezi rozhlasovými stanicemi. Svou hudební dramaturgií i širokým spektrem publicistických témat míří na cílovou skupinu posluchačského auditoria ve věku 20–30 let. V posledních letech se snaží prolomovat pomyslnou hranici mezi tzv. alternativní1 a komerčně úspěšnou populární hudbou, nabízet co nejširší spektrum hudebních stylů a zároveň reflektovat to nejzajímavější ze všech sektorů společenského a kulturního dění. V roce 2016 oslavilo Radio Wave desátý rok své existence, k této příležitosti se otevřelo nové prosklené studio v přízemí historické budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze. Tento krok předznamenává vstup do nové éry stanice, která je jako jediná z programového portfolia Českého rozhlasu výhradně určena současné mladé generaci posluchačů. První kapitola kromě definování rozhlasového formátu či cílové skupiny posluchačů rovněž shrnuje desetiletou historii Radia Wave, během níž se stanice dočkala úspěšného zahájení, ale i sporů s Radou pro rozhlasové  a televizní vysílání, které vyústily až v odebrání FM frekvence v rámci analogového vysílání.  1.1 Vznik a historie Radia Wave  1.1.1 Předchůdci a přípravy Radia Wave  Vznik současného Radia Wave předcházelo ze strany Českého rozhlasu několik krátce trvajících pokusů o zařazení stanice pro mladé do svého programového portfolia. Jako první předzvěst je možné uvést československou stanici EM, jejíž pojmenování vzešlo ze složení názvů dvou oblíbených pořadů pro mládež, a to slovenského Rádia Elán a českého Mikrofóra.2 Ačkoliv se některé pořady rádia EM později přesunuly do programového schématu Radiožurnálu, samotná stanice v éteru vydržela pouze od 4. září 1989 do 31. prosince 1990.3 Po rozdělení Československa se první myšlenka o vytvoření stanice, která se u nás bude svou hudební složkou a slovesnými programy zaměřovat na mladší posluchače, zrodila už roku 1994.4 Stát se jí měla stanice ČRo 4, pro jejíž provoz se vyhotovilo vlastní vysílací studio                                                    1	Alternativní	hudbu	lze	charakterizovat	jako	veškerou	tvorbu,	která	se	nějakým	způsobem	vymyká	tradiční	hudební	produkci	středního	proudu	a	usiluje	o	maximální	vyjádření	uměleckých	hodnot	na	úkor	komerčního	úspěchu.	Alternativní	hudba	nemá	jasně	vytyčená	pravidla	a	většinou	nabízí	tvůrčí	přesah	napříč	hudebními	žánry	či	směry.		2	JEŠUTOVÁ,	Eva	aj.	Od	mikrofonu	k	posluchačům:	z	osmi	desetiletí	českého	rozhlasu.	Vyd.	1.	Praha:	Český	rozhlas,	2003,	s.	464.	ISBN	80-86762-00-9.	3	Elán	+	Mikrofórum.	Příběh	Rozhlasu	[online].	2014	[cit.	2016-10-08].	Dostupné	z:	http://www.pribehrozhlasu.cz/odhaleni-89+1/kde-se-vzaly-stanice/2788343	4	Na	Slovensku	vznikla	roku	1991	pro	mladé	posluchače	stanice	Rock	FM.	V	roce	2004	ji	nahradila	nová	alternativně	zaměřená	stanice	Rádio	FM,	která	v	současnosti	pravidelně	spolupracuje	s	Radiem	Wave.	
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v prostorách někdejší budovy Českého rozhlasu v Dykově ulici v Praze.5 Mimo jiné ve stejné budově začala vysílat také stanice ČRo 6, za kterou stála původní česká redakce legendárního rádia Svobodná Evropa.6 Na realizaci původní verze ČRo 4 se podílel Alexandr Pícha, současný 
ředitel Centra nových médií a někdejší šéfredaktor Radiožurnálu. „Zřízení ČRo 4 jsem navrhoval v roce 1994, dokonce jsem proto zpracoval analýzu na Gremium ČRo. Důvodem byly mé osobní zkušenosti ze zahraničních veřejnoprávních rádií a také to, že ČRo zatím neposkytuje program veřejné služby pro mladší generaci.“7 Nápad podpořil i tehdejší generální 
ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek, který roku 1999 usiloval o restrukturaci všech stanic. K definici formátů a hudebního směřování stanic, včetně chystaného ČRo 4, přizval hudebního publicistu Josefa Vlčka. Svou tehdejší vizi ČRo 4 Josef Vlček charakterizoval v osobním rozhovoru. „Jednou z novinek měla být po novém přerozdělení vysílačů stanice pro mladší generaci. Nic alternativního, stanice klasického formátu Hot AC s cílovou skupinou do 30 let, která by se lišila od soukromých stanic, hlavně s důrazem na kvalitní, stručné a přehledné zpravodajství a informace, jež by byly šité na míru mladšímu posluchači. Tedy stručnější slovo, než měl tehdy Radiožurnál, více hudby a hlavně rytmičtější celek.“8  Ačkoliv pro spuštění ČRo 4 dokonce existoval konkrétní termín, uskutečnění průlomového nápadu v rámci Českého rozhlasu se nepovedlo, pro ČRo 4 se nepodařilo získat dostatek kmitočtů. Vlastimila Ježka v roli generálního ředitele nahradil roku 1999 Václav Kasík. Ten chtěl Český rozhlas rozvíjet jiným směrem a spuštění stanice pro mladé v té době neschválil.9 Situaci navíc komplikoval rozvoj soukromých rozhlasových stanic, které  v 90. letech získávaly většinu VKV FM vysílačů, a svým dynamickým projevem i hudební dramaturgií začaly oslovovat  významné zastoupení posluchačů mladé generace.10 Mezi rozhlasovými stanicemi určenými mladým posluchačům v 90. letech figurovaly například rádia Evropa 2 a Radio 1 (dříve Radio Stalin), které své vysílání započaly už roku 1990.11                                                    5	O	stanici.	Rozhlas.cz	[online].	2016	[cit.	2016-10-07].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/ostanici/_zprava/781919	6	JEŠUTOVÁ,	Eva	aj.	Od	mikrofonu	k	posluchačům:	z	osmi	desetiletí	českého	rozhlasu.	Vyd.	1.	Praha:	Český	rozhlas,	2003,	s.	432.	ISBN	80-86762-00-9.	7	DRESLER,	Radek.	ČRo	4	–	Radio	Wave	aneb	historie	rádia	pro	mladé.	RadioTV.cz	[online].	29.	11.	2005	[cit.	2016-10-08].	Dostupné	z:	http://www.radiotv.cz/p_radio/r_obecne/cro-4-radio-wave-aneb-historie-radia-pro-mlade/	8	VLČEK,	Josef.	Osobní	rozhovor.	10.10.2016.	9	POTŮČEK,	Jan.	Startuje	Český	rozhlas	4	–	Rádio	Wave	pro	mladé.	DigiZone.cz	[online].	13.	1.	2006	[cit.	2016-10-10].	Dostupné	z:	http://www.digizone.cz/clanky/startuje-cesky-rozhlas-4-radio-wave-pro-mlade/	10	JEŠUTOVÁ,	Eva	aj.	Od	mikrofonu	k	posluchačům:	z	osmi	desetiletí	českého	rozhlasu.	Vyd.	1.	Praha:	Český	rozhlas,	2003,	s.	464.	ISBN	80-86762-00-9.	11	PETERA,	Martin.	Evropa	2:	Nejstarší	rádio	u	nás	vysílá	přes	23	let.	Ihned.cz	[online].	25.	11.	2013	[cit.	2017-04-11].	Dostupné	z:	https://byznys.ihned.cz/c1-61318640-evropa-2-nejstarsi-radio-u-nas-vysila-pres-23-let	
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Programové portfolio Českého rozhlasu tak nadále postrádalo stanici pro dospívající a mladé publikum.  Revoluční změna přišla až v další dekádě s rozvojem digitálního prostředí. Za přímého předchůdce Radia Wave lze označit alternativní hudební pořad Radium, který se pravidelně vysílal na ČRo 6. Mezi tvůrci nechyběli například současná šéfredaktorka Radia Wave Iva Jonášová a především jeho zakladatel a vůbec první šéfredaktor Ladislav Lindner-Kylar.  Na tuto dobu Lindner-Kylar vzpomíná v publikaci Wave Moon, fúzi Radia Wave a hudebního 
časopisu Fullmoon, která vyšla u příležitosti desetiletého výročí stanice. „Od roku 2000 jsem pro Český rozhlas připravoval pořad Radium určený pro mladé posluchače, v němž zněla jiná hudba, než bylo tehdy běžné. Fungoval primárně jako webová stránka a stream, ale po čase  se dostal i do vysílání na Svobodné Evropě – ČRo 6. Kolem pořadu se zformovala skupina,  ze které následně vzniklo Radio Wave.“12  1.1.2 Počátky vysílání  Ladislav Lindner-Kylar u vedení Českého rozhlasu v následujících letech úspěšně prosadil svůj projekt nové stanice pro mladé konzumenty. Jeho vznikající redakce tehdy vycházela například z rakouského FM4 či tuzemského Radia 1. Vize spočívala v omlazení veřejnoprávního éteru a poskytnutí alternativy k soukromým stanicím, které se hudebně zaměřovaly především na komerčně úspěšnou popovou muziku. V hudební dramaturgii měly figurovat různorodé žánry jako hip hop, punkrock, indie a britpop. Počátky a okolnosti vzniku Radia Wave přibližuje Iva Jonášová. „Tehdy v rozhlase pracovali hlavně lidé nad padesát, měla jsem dojem, že mladých bylo v celé budově třeba deset, a moc jsem si neuměla představit, že se stanici pro mladé opravdu podaří prosadit. Naše představy byly někdy až megalomanské, měli jsme přitom minimální zkušenosti s tím, jak sestavit vysílací schéma, natož jak rozjet stanici. Ale byli jsme nadšení z toho, že stojíme u zrodu něčeho, co ještě není.“13  Přesně 13. ledna 2006 ve 13 hodin a 13 minut se v éteru ozvala první znělka Českého rozhlasu 4 – Radia Wave. Stanice spustila vysílání prostřednictvím FM vysílače Praha-Cukrák na kmitočtu 100,7 MHz pro území Prahy a Středních Čech. Na frekvenci 100,7 FM do té doby vysílala středočeská regionální stanice ČRo Region Střední Čechy. Mimo rozhlasové přijímače mohli od prvního dne posluchači konzumovat obsah stanice po celé republice skrze internetový                                                    12	LINDNER-KYLAR,	Ladislav,	Judita	HRUBEŠOVÁ,	Tomáš	TUREK	a	Iva	JONÁŠOVÁ.	Deset	let	mladé	energie.	Wave	Moon.	Praha,	2016,	1(1),	s.	10.	13	Tamtéž	
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přehrávač.14 Zanedlouho se Radio Wave zařadilo do digitálního systému DVB-T multiplexu A, jehož signál pokrýval oblast Prahy, Brna a Ostravy.  Hlas, který posluchače při slavnostní premiéře uvítal, patřil moderátorce Veronice Ruppert, dříve Mayerové, která na Radiu Wave působí dodnes. Prvním hostem Radia Wave u příležitosti oficiálního spuštění stanice byl tehdejší generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík. V rozhovoru se Kasík, který spuštění stanice pro mladé posluchače na přelomu milénia de facto pozdržel, zmínil o svých hudebních preferencích a na adresu nové stanice řekl: „Popřál bych všechno, co se na začátku přeje.  Ať toto nadšení vydrží co možná nejdéle, ať máte radost z toho, co jste vykonali. Já se před vámi skláním, protože to je veledílo, a ať má Radio Wave co nejvíc posluchačů.“15 Už tehdy bylo nicméně patrné napětí mezi novou stanicí a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, která nesouhlasila s Kasíkovým rozhodnutím spustit novou stanici analogově na frekvenci, kterou do té doby využívala středočeská regionální stanice Českého rozhlasu. Tomuto sporu se práce věnuje v následující části práce. Ve svých počátcích rozhlasová stanice pod vedením Lindner-Kylara cílila především  na publikum v rozmezí 15 až 25 let. Značnou část programového schématu měly  vedle proudového vysílání založeném na hudbě tvořit krátké zprávy a publicistické příspěvky ze světa filmu, hudby a dalších oblastí kultury. Její podstata měla kromě zábavy spočívat v posluchačově vzdělávání a upozorňování na problémy, které se dějí v jeho blízkém okolí.16 Také z tohoto důvodu se v programu objevovaly  informace o školství a českých univerzitách 
či zpravodajství pokrývající volby, povodně a další společensky důležité události. Mezi prvními moderátory a přispěvateli Radia Wave vysílání figurovaly kromě lidí, kteří dříve působili v soukromých stanicích, také osobnosti tuzemské hudební scény. Šlo například o Richarda Krajča ze skupiny Kryštof, zpěváka formace 100°C Jakuba Johánka, jenž na stanici moderuje dodnes, a Karla Buriánka, někdejšího frontmana kapely Sunshine, který svou osobní ranou zkušenost s Radiem Wave vylíčil v rozhovoru. „Byl jsem jedním z těch, kdo dostali hned ze startu příležitost si vymyslet a moderovat vlastní žánrový pořad, na jakých 
částečně stála identita raného Radia Wave. Já jsem si založil pořad Evil Heat, který byl směsí kytarové hudby, punku, elektroniky a všeho nekomerčního, co mě v danou dobu bavilo. Pro mě to mělo pochopitelně největší kouzlo, když bylo Radio Wave v éteru, poslouchalo ho hodně lidí a bylo maximálně interaktivní. A samozřejmě v době, kdy tam ještě působili původní lidé.                                                    14	FOGLAROVÁ,	Zuzana.	Ročenka	Českého	rozhlasu	2006.	Praha:	Český	rozhlas,	2007,	s.	67.	ISBN	978-80-86762-10-4.	15	Narozeniny	Radia	Wave:	Už	10	let	děláme	vlny	[rozhlasový	příspěvek].	Radio	Wave,	13.	1.	2016.	16	LINDNER-KYLAR,	Ladislav,	Judita	HRUBEŠOVÁ,	Tomáš	TUREK	a	Iva	JONÁŠOVÁ.	Deset	let	mladé	energie.	Wave	Moon.	Praha,	2016,	1(1),	s.	11.	
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Fluktuace tam ale byla vysoká, Radio Wave posléze přišlo o vysílací frekvenci a sešněrovanost 
Českého rozhlasu byla občas také patrná.“17 Když Radio Wave vzniklo coby čtvrtý okruh 
Českého rozhlasu, hudba a hudební pořady tvořily 59 % vysílaní, na zpravodajství  a publicistiku připadalo 22 %. Během roku 2006 se stanice dostala na hranici 52 000 posluchačů týdně. Tyto údaje vyplývají z Ročenky Českého rozhlasu za rok 2006.18 Pouhý půlrok  po začátku vysílání, přesně 20. července 2006, se redakce Radia Wave přestěhovala z druhého patra budovy Českého rozhlasu na Vinohradské 12 v Praze do prostorů zrekonstruovaného objektu výpočetní techniky na pražském Žižkově.   1.1.3 Konec analogového vysílání Po úspěšných počátcích začaly Radio Wave postihovat komplikace, které výrazně ovlivnily jeho tehdejší, ale i současnou podobu. Jak již zmiňuje předešlá část práce,  se spuštěním stanice do jisté míry nesouhlasila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV). Pouhé dva týdny po zahájení vysílání započala s Českým rozhlasem správní řízení o porušení zákona. Podle RRTV začal ČRo na frekvenci 100,7 MHz vysílat program, který nebyl zřízený v souladu se zákonem, a veřejnoprávní rozhlas k němu tudíž nemá v rámci analogového vysílání oprávnění.19 Na základě tvrzení, že se vysíláním Radia Wave na vysílači Praha-Cukrák Český rozhlas dopouští porušení zákona, mu RRTV udělila pokutu ve výši 1 000 000 Kč. Proti ní se ohradila Rada Českého rozhlasu a záležitost se v druhé polovině roku 2006 řešila soudním sporem. Podle RRTV nová stanice nepřinášela témata, která mají k regionu vztah, jako jsou pořady s osobnostmi regionu. Rozhodnutí RRTV o pokutě se ovšem ukázalo jako neoprávněné, soud jej proto zrušil a rozhodl, že ČRo neporušil soubor technických parametrů. Spor ovšem  ze strany RRTV pokračoval a stupňoval se i v dalším roce. 26. ledna 2007 zaslala Radě Českého rozhlasu dopis, v němž znovu vysvětlila své stanovisko a vyzvala ji k opětovnému posouzení.20 V návaznosti na zaslání dopisu proběhlo 28. ledna 2007 jednání Rady Českého rozhlasu o Radiu Wave, v rámci něhož nakonec její členové vyslovili souhlas s RRTV. Během jednání byl generální ředitel Václav Kasík vyzván, aby na frekvenci 100,7 FM navrátil program regionální studia Region pro Střední Čechy. Kasík tehdy vyjádřil svou skepsi ohledně budoucnosti Radia                                                    17	BURIÁNEK,	Karel.	Osobní	rozhovor.	09.10.2016.	18	FOGLAROVÁ,	Zuzana.	Ročenka	Českého	rozhlasu	2006.	Praha:	Český	rozhlas,	2007,	s.	62.	ISBN	978-80-86762-10-4.	19	POTŮČEK,	Jan.	Může	Rada	Českého	rozhlasu	vypnout	Rádio	Wave?	DigiZone.cz	[online].	7.	3.	2007	[cit.	2016-10-17].	Dostupné	z:	http://www.digizone.cz/clanky/muze-rada-ceskeho-rozhlasu-vypnout-radio-wave/	20	KOTRBA,	Štěpán.	Český	rozhlas	Radio	Wave	na	vlně	100,7	FM:	Rada	proti	rádiu.	Britské	listy	[online].	3.	3.	2007	[cit.	2016-10-17].	Dostupné	z:	http://blisty.cz/art/33127.html	
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Wave, kterou by mohlo zapříčinit ukončení jeho analogového vysílání. „Je vysoká pravděpodobnost, že se toto vysílání stane pro mnoho mladých lidí nedostupné. Tím pádem  o tyto mladé lidi přijdeme, protože vysílání stanice Wave je pro mladé lidi určeno a není naděje, 
že by tito mladí lidé přešli k vysílání jiných stanic Českého rozhlasu. A současný vývoj dokládá, 
že programem Radia Wave jsme oslovili řadu mladých lidí. Poslechovost stanice Wave je daleko vyšší než poslechovost stanice Region Střední Čechy, pokud je srovnáme co  do vyzářeného výkonu.“21 Radio Wave za podpory generálního ředitele Českého rozhlasu dokázalo ještě následující rok setrvat na své FM frekvenci. Na počátku roku 2008 ovšem vyvolalo další vlnu kontroverze a oprávněné rozhořčení ze strany Rady ČRo. V úterý 29. ledna moderátor Radek Tomášek, mimo jiné někdejší bubeník skupiny Clou, v rámci svého pravidelného pořadu Rae on the Rock hrubě porušil etický Kodex Českého rozhlasu užitím vulgarit a nepřijatelných výrazových prostředků. Během relace pokládal posluchačům dotazy týkající se tehdejšího prezidenta Václava Klause a jeho ženy Livie Klausové. Publikum například vyzval,  aby hlasovalo, zda přemýšlejí o pohlavním styku s první dámou. Užívání vulgarit a formě vyjadřování moderátorů rozhlasu se mimo jiné věnují Zásady ČRo, dokument shrnující nejdůležitější principy práce ve veřejnoprávním médiu: „Redaktor používá zásadně mluvenou formu spisovného jazyka, resp. hovorovou češtinu, zachovává společenský takt a slušnost  a neuráží vědomě vkus posluchačů. Povinností redaktora je předem zřetelně ohlásit příspěvek, jehož obsah by mohl být považován za vulgární, týká se sexu nebo násilí, a mohl by tak rozrušit posluchače, zejména děti.“22 Situace vedla k okamžitému propuštění moderátora, ale také odvolání Ladislava Lindner-Kylara z funkce šéfredaktora, Radia Wave. Zakladatel stanice pro iDNES.cz k situaci uvedl: „Nemůžu rozhodnutí svých nadřízených komentovat. Od moderátora to ale byla klukovina, musím za ní jako jeho šéf nést následky.“23 Novou šéfredaktorkou Radia Wave  se stala Judita Hrubešová. Po dlouhotrvajících legislativních sporech a výhradách Rady 
Českého rozhlasu vůči Radiu Wave a jeho naplňování funkce veřejnoprávního média musela stanice 1. září 2008 ukončit analogové vysílání. Generální ředitel Václav Kasík před odpojením                                                    21	KOTRBA,	Štěpán.	Český	rozhlas	Radio	Wave	na	vlně	100,7	FM:	Rada	proti	rádiu.	Britské	listy	[online].	3.	3.	2007	[cit.	2016-10-17].	Dostupné	z:	http://blisty.cz/art/33127.html	22	HIKELOVÁ,	Hana.	Žurnalistické	zásady	ČRo.	In:	Čtrnáct	kapitol	o	rozhlase.	Praha:	Literární	akademie,	2006,	s.	25.	ISBN	80-86877-04-3.	23	EICHLER,	Pavel.	Řediteli	Radia	Wave	zlomila	vaz	anketa	o	sexu	s	Klausovou.	iDNES.cz	[online].	7.	2.	2008	[cit.	2016-10-28].	Dostupné	z:	http://zpravy.idnes.cz/rediteli-radia-wave-zlomila-vaz-anketa-o-sexu-s-klausovou-pm0-/domaci.aspx?c=A080207_192941_media_pei	
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stanice z analogu konstatoval, že názory důležitých regulačních a kontrolních orgánů, jakými jsou RRTV i Rada ČRo, jsou zcela jasné a Radio Wave se podle nich musí zachovat.24  Ke klíčové změně i směřování stanice v roce 2008 se při našem osobním setkání vyjádřil také Robert Candra, jenž na Radiu Wave začal téhož roku působit jako redaktor a později zde vykonával funkci vedoucího programu, a to až do prosince 2016. „Někteří lidé, kteří na Radiu Wave do té doby pracovali, na základě změny okamžitě skončili. Měli pocit, že se jejich práce nedostane k tak velkému počtu lidí a hlavně, že za nimi vedení rozhlasu nestojí natolik, aby vše mohlo fungovat jako předtím. Nastala zvláštní situace, kdy si lidé na stanici museli zvyknout na nové podmínky a uvědomit si, co chtějí dělat do budoucna.“25  Rok 2008 se v historii Radia Wave pojí také s tzv. kauzou Swastika Eyes. Při svém zasedání 23. října 2008 v Ostravě Rada Českého rozhlasu diskutovala o rozporuplné písni, jež zazněla ve vysílání stanice. Konkrétně šlo o skladbu Swastika Eyes od skotské alternativní rockové skupiny Primal Scream, která podle analytika Rady ČRo Radka Vogla propagovala fašismus. V hodnocení pořadu Friday Ripple, v rámci něhož píseň zazněla, Vogl například uvedl: „Jedná se o velmi kontroverzní, radikální rap metalové skupiny, která na svých koncertech zastává revoluční stanovisko, velmi kritické vůči domácí americké a zahraniční politice.“26 Na základě nesprávně přeloženého textu někteří členové Rady ČRo stanici obvinili ze zařazování programu s patrným nacistickým obsahem, který se nehodí do veřejnoprávního média. Programový ředitel ČRo Richard Medek stanici vytknul, že se vymezuje pouze  na určitou část mladého rozhlasového auditoria a nepřistupuje na tradičnější mainstreamový formát. Ve svém vyjádření dokonce uvedl, že publikum Radia Wave nepovažuje za budoucnost našeho národa. „Já bych byl zastáncem toho, pokud by mělo existovat rádio pro mladé, aby to byla mainstreamová záležitost, která bude mít dopad na širokospektrální skupinu mladých lidí, převážně studujících, středoškoláků a vysokoškoláků. Tato menšinová skupina podle mého názoru není budoucností tohoto národa, anebo jenom velice ojediněle.“27 Ačkoliv se Medek  za svůj výrok omluvil, okolo prohlášení Rady ČRo se spustila polemika a Radio Wave podpořili jeho posluchači, odborná hudební veřejnost i konkurenční tuzemské stanice. Na podporu vznikly dvě petice a proběhla také demonstrace před budovou Českého rozhlasu či koncert  na Václavském náměstí s názvem Nejsme budoucnost tohoto národa, na němž vystoupili přední                                                    24	AUST,	Ondřej.	Kasík:	Rádio	Wave	v	analogu	skončí.	Lidovky.cz	[online].	16.	7.	2008	[cit.	2016-10-28].	Dostupné	z:	http://byznys.lidovky.cz/kasik-radio-wave-v-analogu-skonci-d48-/media.aspx?c=A080716_161831_ln-media_hrn	25	CANDRA,	Robert.	Osobní	rozhovor.	13.10.2016.	26	POTŮČEK,	Jan.	Rada	Českého	rozhlasu	obvinila	Rádio	Wave	z	propagace	fašismu.	DigiZone.cz	[online].	24.	10.	2008	[cit.	2016-10-28].	Dostupné	z:	http://www.digizone.cz/clanky/rada-ceskeho-rozhlasu-obvinila-radio-wave/	27	Tamtéž.	



	 12	
zástupci české nezávislé scény v čele s Tata Bojs a The Prostitutes.28 Skladba Swastika Eyes, kterou mimo jiné do svého vysílání zařazovalo i britské BBC Radio 1, se ve skutečnosti  proti fašistické ideologii vymezuje a poukazuje na jeho nebezpečí, což je patrné i z další tvorby skupiny Primal Scream.   Na nesprávnou interpretaci textu upozornil rovněž jeden z předních českých hudebních publicistů Jiří Černý. Pro Radu ČRo Černý vypracoval nový posudek a správný překlad písně Swastika Eyes. Analytika a hodnotitele Radia Wave Radka Vogla Rada ČRo propustila  a ukončila s ním spolupráci.29 S odstupem času lze konstatovat, že měla takzvaná kauza Swastika Eyes pro stanici paradoxně pozitivní důsledek a oslovila jedince, kteří Radio Wave do té doby neznali. Tehdejší události podle bývalého vedoucího programu Roberta Candry výrazně podpořily růst značky Radia Wave. „Cítili jsme výraznou podporu veřejnosti. Došlo nám, že má naše práce dopad, lidé ji registrují a stojí jim za to se vyjádřit. Samotná kauza si asi nezaslouží hlubší komentář, protože je s odstupem času zjevné, jak pochybená tato obvinění vůči Radiu Wave byla.“30   1.1.4 Éra digitálního vysílání  Nová éra vysílání Radia Wave započala ztrátou frekvence a přesunutím výhradně  na digitální platformy. Redakce a vedení stanice se zaměřily především na zdokonalení svých webových stránek, které umožnily nejen poslouchat vysílání nepřetržitě online, ale rovněž sledovat dění ve studiu prostřednictvím webkamery. Web obohatila také rozsáhlejší složka podcastu, díky níž si mohli posluchači pustit či zdarma stáhnout většinu publicistických příspěvků. Program se musel přizpůsobit jinému chování posluchačů, kteří rádio neposlouchají z tradičních rozhlasových přijímačů, ale prostřednictvím internetu. Oproti tradičním stanicím v analogovém vysílání, které nejpočetnější publikum poslouchá především v brzkých ranních hodinách, se vysílání Radia Wave zaměřilo na jiné denní etapy. V programovém schématu byl obměněn původní ranní blok a proudové vysílání se rozčlenilo na dopolední a odpolední část.31  22. února 2010 se Radio Wave přestěhovalo z tehdejšího studia na pražském Žižkově zpět do zrekonstruovaných prostor hlavní budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě                                                    28	BEZR,	Ondřej.	Proti	současné	podobě	mediálních	rad	zahrají	Tata	Bojs	i	DJ	Wich.	iDNES.cz	[online].	23.	4.	2009	[cit.	2016-11-04].	Dostupné	z:	http://kultura.zpravy.idnes.cz/proti-soucasne-podobe-medialnich-rad-zahraji-tata-bojs-i-dj-wich-pse-/hudba.aspx?c=A090423_135502_hudba_ob	29	ČTK.	Nařkl	Radio	Wave	z	fašismu,	v	radě	rozhlasu	končí.	iHNed.cz	[online].	17.	12.	2008	[cit.	2016-10-28].	Dostupné	z:	http://byznys.ihned.cz/c1-31779140-narkl-radio-wave-z-fasismu-v-rade-rozhlasu-konci	30	CANDRA,	Robert.	Osobní	rozhovor.	13.10.2016.	31	LINDNER-KYLAR,	Ladislav,	Judita	HRUBEŠOVÁ,	Tomáš	TUREK	a	Iva	JONÁŠOVÁ.	Deset	let	mladé	energie.	Wave	Moon.	Praha,	2016,	1(1),	s.	12.	
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v Praze, odkud vysílalo první půlrok od svého vzniku.32 V srpnu 2011 se Tomáš Turek, který na Radiu Wave začínal jako externí redaktor, stal novým šéfredaktorem stanice, a nahradil tak v této funkci Juditu Hrubešovou. O rok později, konkrétně 2. dubna 2012, stanice změnila svou vizuální i zvukovou prezentaci a zahájila kampaň Děláme vlny. Zásadní obměnou prošlo rovněž programové schéma, které přineslo jednotné označení hlavního denního proudu jako On Air, které vydrželo až dodnes.33 Plány doprovázející vznik kampaně Děláme vlny popisuje tehdejší 
šéfredaktor Tomáš Turek v publikaci Wave Moon. „Chtěl jsem rádio zbavit určitého elitářství a udělat z něho stanici, která má názor a nebojí se ho říct. Mimo spousty jiných úprav jsme spustili názorovou rubriku Prolomit vlny. Po všech peripetiích s rozhlasovou radou bylo třeba setřást jistou ustrašenost z politických, společenských témat a nebát se tnout do živého. Považoval jsem za důležité stanici otevřít, rozšířili jsme počet pořádaných akcí, šli jsme víc  do regionů, protože jsme se chtěli zbavit nálepky toho, že vysíláme jen pro Pražany.“34 Touto dobou Radio Wave začalo aktivněji využívat svůj web, což vedlo k výraznému zvýšení návštěvnosti, ale také sociální sítě v čele s Facebookem. 

Částečný návrat do analogového vysílání pro Radio Wave nastal v březnu 2015. Od té doby je možné jeho vysílání určené mladým posluchačům naladit celoplošně každý den v čase od 19.00 do 20.00 na frekvenci sesterské stanice Český rozhlas Vltava.35 Podobně mimo jiné fungovalo také BBC Radio 1, které v prvních 20 letech své existence vysílalo v určité časové úseky na frekvenci BBC Radio 2, protože svou vlastní celoplošnou frekvenci nemělo, tuto skutečnost reflektuje druhá kapitola práce. Od 1. prosince 2015 na pozici šéfredaktorky Radia Wave nastoupila Iva Jonášová. Krátce poté, konkrétně 11. dubna 2016, se Radio Wave přesunulo do zcela nového studia v přízemí hlavní budovy Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Moderátorům poskytuje otevřený prostor a výhled na úrovni ulice, prostor pro stanici navrhl architekt Marek Deyl z architektonického studia pha36. Nové studio je vizuálně založeno na prvku vlny, který koresponduje se sloganem i názvem stanice, kromě toho                                                    32	POTŮČEK,	Jan.	Radio	Wave	se	stěhuje	ze	Žižkova	do	hlavní	budovy	ČRo	na	Vinohradské.	DigiZone.cz	[online].	19.	2.	2010	[cit.	2016-11-07].	Dostupné	z:	http://www.digizone.cz/clanky/radio-wave-se-stehuje-ze-zizkova-na-vinohrady/	33	AUST,	Ondřej.	Radio	Wave	přizpůsobilo	program	digitálnímu	prostředí.	Hlasem	stanice	je	herec	Roman	Zach.	Médiář	[online].	6.	4.	2012	[cit.	2016-11-07].	Dostupné	z:	http://www.mediar.cz/radio-wave-prizpusobilo-program-digitalnimu-prostredi-hlasem-stanice-je-herec-roman-zach/	34	LINDNER-KYLAR,	Ladislav,	Judita	HRUBEŠOVÁ,	Tomáš	TUREK	a	Iva	JONÁŠOVÁ.	Deset	let	mladé	energie.	Wave	Moon.	Praha,	2016,	1(1),	s.	13.	35	AUST,	Ondřej.	Rádio	Wave	se	vrací	na	VKV,	jen	na	hodinu	denně.	Médiář	[online].	10.	2.	2015	[cit.	2016-11-12].	Dostupné	z:	http://www.mediar.cz/radio-wave-se-vraci-na-vkv-jen-na-hodinu-denne/	36	HOŠNA,	Jiří.	Radio	Wave	otevřelo	nové	prosklené	studio	na	Vinohradské	třídě	a	zve	na	pouliční	slavnost.	Rozhlas.cz	[online].	4.	4.	2016	[cit.	2016-11-11].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/radio-wave-otevrelo-nove-prosklene-studio-na-vinohradske-tride-a-zve-na-poulicni-slavnost--1599939	



	 14	
je jeho součástí prostor pro vystupující kapely či umělce.  Pro Radio Wave objekt představuje další úspěšný průnik do veřejného prostoru, který publiku nabízí užší kontakt a možnost vysílání sledovat přímo z ulice či prostřednictvím několika webkamer s vysokým rozlišením  na oficiální webové stránce stanice. Otevření studia se oficiálně oslavilo 16. dubna pouličním koncertem Radio Wave Opening Session v Balbínově ulici.  

Šéfredaktorka Iva Jonášová o současném Radiu Wave uvažuje jako o multimediální platformě, která nesmí fungovat pouze na základě vysílání, ale měla by propojovat všechny své aktivity. Pro mladé lidi podle ní stanice představuje životní styl a přihlášení se k určitým hodnotám. „Když Radio Wave vznikalo, nikdo si asi nedokázal představit, co všechno se  o deset let později bude řešit. Je to posun od vysílání k produkci multimediálního obsahu. Zatímco tehdy se řešil primárně program pro vysílání, pro mě je dneska zásadní otázka, jak náš program dostat k lidem. Řešíme mobily i to, nakolik poskytovat náš obsah mimo rádio a web. Radio Wave je kromě toho i specifická značka, neděláme jenom mediální obsah, ale organizujeme programy na podporu české hudební scény jako Startér nebo Czeching, věnujeme se talent scoutingu, pořádáme koncerty, máme vlastní stage na United Islands i program  na dalších festivalech. To všechno je dneska Radio Wave.“37 V současnosti mají posluchači mimo jiné možnost přihlásit k odběru 25 podcastů jednotlivých pořadů i rubrik Radia Wave.38  1.2 Specifikace formátu stanice 1.2.1 Vymezení pojmu Abychom mohli definovat formát Radia Wave, musíme nejdříve teoreticky vymezit samotný pojem rozhlasový formát. V  odborné literatuře se pro termín nabízí několik různých formulací, které se zakládají na stejné podstatě, ale nejsou zcela jednotné. Hudební publicista Josef Vlček, který byl mimo jiné v roce 1999 pověřen definováním formátu původní stanice 
ČRo 4, jak zmiňuje předešlá kapitola, chápe pojem jako znak pojmenovávající určitý produkt na základě zobecnění typických rysů vysílání, za jehož cíl lze označit oslovení určité cílové skupiny posluchačů. Tento mnohovýznamový termín v sobě zároveň zahrnuje vlastnosti programu pro potřeby vnějšího i vnitřního hlediska na obsah vysílání. Podle Vlčka může  při definování docházet k nejasnostem, zejména kvůli chápání konkrétních formátů v jednotlivých zemích. Tato problematika souvisí především s hudební složkou, dle níž                                                     37	LINDNER-KYLAR,	Ladislav,	Judita	HRUBEŠOVÁ,	Tomáš	TUREK	a	Iva	JONÁŠOVÁ.	Deset	let	mladé	energie.	Wave	Moon.	Praha,	2016,	1(1),	s.	13.	38	Podcasty.	Rozhlas.cz	[online].	2017	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/podcasty	
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se rozhlasový formát stanice částečně určuje. Často totiž dochází k záměně formátů, protože neexistují jasně daná pravidla. Hudbu nicméně považuje za hlavní prostředek k oslovení konkrétní cílové skupiny v případě většiny rozhlasových formátů. Zároveň se formát může v rozhlasovém i televizním vysílání vázat k celkové podobě stanice, ale také jen  k samostatnému pořadu či části programového schématu.39 Podobný názor sdílí mediální teoretik David Hendy, tedy že každý pořad v rámci programového schématu vychází z vlastního formátu, který se nemusí nutně shodovat s celkovým formátem stanice. Formáty pořadů podle něho zaručují identifikační a specifické rysy, díky nimž se posluchačské auditorium lépe orientuje v programu.40 Také dle Josefa Maršíka je zásadní, aby se příjemci rozhlasových sdělení dobře orientovali v programové struktuře, která z velké části udává formát stanice. Zejména v případě rozhlasových formátů mluveného slova Maršík uvádí, že si publikum stanici nevybírá na základě konkrétních pořadů, ale právě pro charakter, respektive formát programové struktury.41 Jednotlivé rozhlasové formáty Josef Maršík rozděluje podle klíčových kritérií, jimiž jsou například převažující hudební žánr či forma mluveného slova, ale i cílová věková skupina konzumentů. Samotný pojem rozhlasový formát chápe jako sbírku rámcově stanovených typických znaků, na jejichž základě se dá ilustrovat konkrétní model rozhlasového programu.42 Slovenský teoretik Michal Bočák formát vymezuje jako komplexní a konzistentní dramaturgický charakter média, jenž je definován se zřetelem na co nejefektivnější oslovení cílové skupiny příjemců. Zároveň ovšem zastává odlišné stanovisko, že se formát může definovat jako pevně daná koncepce rozhlasové relace, kterou vypracoval konkrétní tvůrce,  a zaručuje rozeznatelnost od ostatních podobných produktů na rozhlasovém trhu. Formát tedy chápe jako komoditu, která je určena pro konkrétně dané publikum.43 Zmíněnou proměnlivost a tenkou hranici mezi jednotlivými rozhlasovými formáty lze ilustrovat například na nepřesně definovaném formátu Oldies, pod kterým si lze představit hudební složku starou několik desetiletí, která zároveň odpovídá charakteristice jiného formátového zařazení či byla ještě donedávna považována například za AC, tedy popový formát Adult contemporary. Zároveň  se nabízí tvrzení, že se čím dál výrazněji projevuje pomyslné bourání hranic mezi alternativní                                                    39	VLČEK,	Josef.	Rozhlasové	formáty.	In:	Čtrnáct	kapitol	o	rozhlase.	Praha:	Literární	akademie,	2006,	s.	15.	ISBN	80-86877-04-3.	40	HENDY,	David.	Radio	in	the	global	age.	Blackwell	Publishers,	2000,	s.	95.	ISBN	0745620698.	41	MARŠÍK,	Josef.	Úvod	do	teorie	rozhlasového	programu.	1.	vyd.	Karolinum,	1995,	s.	28.	ISBN	80-7184-013-0.	42	MARŠÍK,	Josef.	Výběrový	slovníček	termínů	slovesné	rozhlasové	tvorby.	Praha:	Sdružení	pro	rozhlasovou	tvorbu,	1999,	s.	13.	ISBN	80-238-5619-7.	43	BOČÁK,	Michal:	Formát	v	mediálnych	štúdiách:	terminologické	úvahy.	In:	Médiá	a	text	II.	Prešov:	Filozofická	fakulta	Prešovskej	univerzity	v	Prešove,	2008,	s.	7.	
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a komerčně úspěšnou (mainstreamovou) popovou hudbou, které prohlubuje rozdíly  mezi pojmenováními rozhlasových formátů. To, co je ve světě chápáno jako Hot AC s důrazem  na hudební novinky, může v tuzemském kontextu stále působit jako více alternativní Euro AC, který je založen především na méně komerční dramaturgii. Dá se tedy říci, že k chápání formátů přistupují jinak rozhlasové stanice i jejich posluchači ve Velké Británii a jinak v České republice. Když opomeneme proměnlivost formátového zařazení, můžeme jednotlivé formáty rozdělovat na základě několika kritérií. Veronika Hankusová ve své publikaci Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice člení formáty do tří hlavních kategorií. Konkrétně na formáty mluveného slova, kam spadá například All Talk a All News, hudební formáty, mezi něž patří AC, CHR či Classic Rock, a také smíšené formáty, tedy příkladně tzv. All Format, jenž propojuje zpravodajské, hudební i zábavní prvky různě napříč svou programovou skladbou.44 Na shodné kategorie dělí rozhlasové formáty Josef Vlček, který se podrobně věnuje především členění těch hudebních. Zmiňuje CHR (Contemporary Hit Radio), který se orientuje na náctileté posluchače ve věku od 14 do 20 let a zakládá si  na neustálé obměně hudební dramaturgie a přidávání hudebních novinek určených pro mladé příjemce. Opětovně mimo jiné uvádí, že tento formát bývá v současné době četně zaměňován za Hot AC. Za nejběžnější z hudebních formátů pro Evropu označuje AC (Adult Contemporary), který v mnoha variacích oslovuje nejpočetnější skupinu konzumentů ve věkové 
škále mezi 20 a 45 lety. Jako pomyslnou spojnici mezi těmito dvěma kategoriemi hudebních formátů Vlček uvádí alternativnější a více vyhrazené stanice, které odpovídají formátovým zařazením označovaným jako AAA (Adult Album Alternative), Alternative Rock a Alternative Urban. Josef Vlček rovněž zdůrazňuje jednak skutečnost, že se v současnosti objevují nové fragmentarizovanější specializované okruhy, ale takéto , že s vývojem internetových rádií mohou vznikat další posluchačské segmenty a úžeji specifikované rozhlasové formáty, což ostatně platí i pro Radio Wave.45   1.2.2 Rozhlasový formát Radia Wave Ladislav Lindner-Kylar se při realizaci projektu Radia Wave inspiroval modelem rakouské rozhlasové stanice FM4 pro mladé posluchače. Podle jeho vize mělo Radio Wave                                                     44	HANKUSOVÁ,	Veronika.	Vývoj	výzkumu	rozhlasových	posluchačů	v	Československu	a	v	České	republice.	1.	vyd.	Praha:	Karolinum,	2006,	s.	16.	ISBN	80-246-1092-2.	45	VLČEK,	Josef.	Rozhlasové	formáty.	In:	Čtrnáct	kapitol	o	rozhlase.	Praha:	Literární	akademie,	2006,	s.	17-24.	ISBN	80-86877-04-3.	
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po hudební stránce sledovat moderní proudy rádií západní Evropy a USA a přirozeným způsobem je přenést do českého éteru.46 Radio Wave ve své rané fázi v určitém ohledu odpovídalo definici rozhlasového hudebního formátu AOR (Adult Oriented Rock), a to  po stránce vymezení cílové skupiny a částečně i hudební dramaturgie. Josef Vlček AOR definuje jako formát s cílovou skupinou posluchačského auditoria do 30 let, který se zakládá především na trendech rockové scény a alternativnějších zajímavých skladbách. Pod AOR spadá také formát, jenž má se současnou podobou Radia Wave mnoho společného, jde o tzv. Alternative Urban, který svým konzumentům poskytuje to nejlepší z moderní taneční muziky a zabývá se trendy i v černošské hudbě, do níž spadají žánry jako rap, hip hop a RnB.47 Ačkoliv Alternative Urban reflektuje podstatnou část hudební složky Radia Wave, jeho přesný formát nevystihuje úplně korektně.  

Štěpán Kotrba, jenž se stanicí dlouhodobě zabývá, její formát charakterizoval jako UC (Urban Contemporary). Zmiňuje především jeho hudební a kulturně publicistickou stránku, která oslovuje mladou městskou populaci a poskytuje jí pestrou nabídku hudby v žánrovém rozsahu od nekomerčního poprocku až po elektronické směry jako house.48 Mezi typické znaky UC řadí nekonformní projev moderátorů, což ovšem s Radiem Wave koresponduje jen 
částečně. Coby součást veřejnoprávního média musí stanice reflektovat vývoj češtiny a v rámci mezí udržovat její spisovnou podobu. Otázku jazykového projevu moderátorů Radia Wave popisuje šéfredaktorka Iva Jonášová následovně: „Na jedné straně je naší úlohou vyjadřovat  se kultivovaně, to však neznamená vždy nutně spisovně, na straně druhé rovněž oslovovat mladé posluchače ‚jejich jazykem‘ a předávat jim informace a publicistické příspěvky  v podobě, která jim bude blízká.“49 Zcela spisovná podoba českého jazyka se objevuje ve všech zpravodajských blocích v programu, u moderátorů proudového vysílání i autorských pořadů  se setkáváme také s hovorovou češtinou a prvky obecné češtiny.  Radio Wave si nejvíce půjčuje z prvků podkategorií formátu AC (Adult Contemporary). Jeho hlavní myšlenku představuje kombinace nové i starší hudby v takové míře, aby odpovídala zájmům své věkem vyhrazené cílové skupině příjemců. Jak již bylo zmíněno, Josef Vlček definoval formát stanice ČRo 4, tedy pomyslného předchůdce Radia Wave, právě jako variaci                                                    46	KOTRBA,	Štěpán.	Český	rozhlas	Radio	Wave	na	vlně	100,7	FM:	Rada	proti	rádiu.	Britské	listy	[online].	3.	3.	2007	[cit.	2016-11-04].	Dostupné	z:	http://blisty.cz/art/33127.html	47	VLČEK,	Josef.	Rozhlasové	formáty.	In:	Čtrnáct	kapitol	o	rozhlase.	Praha:	Literární	akademie,	2006,	s.	15.	ISBN	80-86877-04-3.	48	KOTRBA,	Štěpán.	Český	rozhlas	Radio	Wave	na	vlně	100,7	FM:	Rada	proti	rádiu.	Britské	listy	[online].	3.	3.	2007	[cit.	2016-11-05].	Dostupné	z:	http://blisty.cz/art/33127.html	49	JONÁŠOVÁ,	Iva.	Radio	Wave	-	materiál	pro	youth	channels	Geneva	2016.	Praha,	2016.	s.	1-6.	
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Hot AC, která své publikum vymezuje do 30 let a více než polovinu hudební dramaturgie tvoří nová muzika.50 Zcela přesné formátové zařazení Radia Wave je nicméně velice obtížně definovatelné. Jeho aktuální podobu nejblíže vystihuje model s označením Euro AC, který je alternativnější variantou AC a oslovuje náročnější posluchače, které baví poznávat novou muziku a projevují zájem o alternativu. Hudební záběr tohoto rozhlasového formátu je velmi rozsáhlý, nestaví si žánrové bariéry a poskytuje hlavně méně známou hudbu na úkor největších komerčních hitů.51 Zároveň je nezbytné předeslat, že hudba tvoří přibližně 75 % proudového vysílání, zbylých 25 % představuje mluvené slovo v podobě publicistických a zpravodajských příspěvků, kterým se bude věnovat další část práce. Je nezbytné zdůraznit, že Radio Wave nabízí v kontextu českých rozhlasových stanic jedinečný formát, jenž si půjčuje prvky z několika šablon. Dá se tedy označit za tzv. hybridní rozhlasový formát, který propojuje elementy více formátů, především pak hudebního Euro AC a formátu mluveného slova, jakým je All Talk. Oficiální web Radia Wave shrnuje jeho hlavní ukazatelé ve třech větách: „Jsme stanice pro mladě smýšlející posluchače. Podněcujeme k cestě od stereotypu středního proudu. Objevujeme novou hudbu a zajímáme se o aktuální kulturní i společenské dění.“52  Je nezbytné znovu zdůraznit, že je Radio Wave veřejnoprávní rozhlasovou stanicí a je financováno z rozpočtu Českého rozhlasu, jenž odpovídá programovým požadavkům a plně zabezpečuje vysílání všech svých stanic. Na rok 2017 byl rozpočet sestaven ve výši 2 236,3 miliardy Kč (vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů).53 Část z celkového rozpočtu, jež je určena Radiu Wave, je rozdělena do několika rozpočtových středisek Českého rozhlasu. Informace o zcela přesné celkové částce, která by zahrnovala veškerou aktivitu stanice, tudíž není veřejně dohledatelná.  1.2.3 Hudební dramaturgie Radia Wave Při charakteristice hudební dramaturgie Radia Wave musíme vycházet především  ze skutečnosti, že jde o stanici, která se zakládá na rotaci a přidávání hudebních novinek. Nabídka muziky se proto neustále obměňuje a každý týden rozrůstá o 10 nových skladeb, které mohou během jednoho dne zaznít maximálně dvakrát. Pro zbylou proměnlivou část tzv.                                                    50	VLČEK,	Josef.	Rozhlasové	formáty.	In:	Čtrnáct	kapitol	o	rozhlase.	Praha:	Literární	akademie,	2006,	s.	15.	ISBN	80-86877-04-3.	51	Malý	lexikon	rozhlasových	formátů.	RadioTV.cz	[online].	24.	3.	2002	[cit.	2016-11-05].	Dostupné	z:	http://www.radiotv.cz/p_radio/r_program/maly-lexikon-rozhlasovych-formatu/	52	O	stanici.	Rozhlas.cz	[online].	2016	[cit.	2016-11-08].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/ostanici/_zprava/781919	53	HOŠNA,	Jiří.	Rozpočet	Českého	rozhlasu	na	rok	2017.	Rozhlas.cz	[online].	14.	12.	2016	[cit.	2017-04-06].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/rozpocet-ceskeho-rozhlasu-na-rok-2017--1679372	
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playlistu (seznamu pouštěné hudby) platí, že se posluchač, který by Radio Wave poslouchal nepřetržitě, setká se stejnou písní maximálně jednou za čtyři až pět dní. Svou identitu v rámci hudební dramaturgie stanice staví také na potlačování rozdílů mezi alternativní hudbou  a komerčním středním proudem, který lze označit jako mainstream. Podle hudebního dramaturga a vedoucího hudební redakce Jiřího Špičáka stanice svému publiku hraje vše, co je kvalitní a nějakým způsobem přispívá do diskuze o současné hudbě bez ohledu na její komerční úspěch. „Jde o rozdělení, které se drží v českém kontextu, ale v zahraničí už se od něj upustilo.  Za příklad lze označit mainstreamovou hudbu, která má hodnotný umělecký obsah a něco sděluje o společnosti, například tvorba Beyoncé a Kendricka Lamara. Jejich alba jsou komerčně velice úspěšná, ale zároveň sofistikovaná a náročná na poslech.“54 Po boku hudebního dramaturga Jiřího Špičáka se na selekci muziky podílí hudební redaktoři Karel Veselý a Miloš Hroch. Jejich výběr tvoří veškerou hudební složku hlavního vysílacího proudu, tedy tzv. On Air od 8.00 do 18.00, a poté od 19.00 do 20.00 v rámci On Air Radia Wave na FM frekvenci sesterské stanice Českého rozhlasu Vltava. V případě autorských pořadů, které zaplňují zbylou část programového schématu, muziku volí samotní moderátoři s ohledem na žánr či scénu, kterou se jejich program zabývá. Autorské pořady mají ve všech případech na starosti muzikanti, hudební publicisté a osobnosti, které se orientují ve své scéně. Podle Špičáka je nezbytné, aby danou hudbu prezentovali ve formě, která bude relevantní  i v širším kontextu vysílání.55 Autorské pořady přispívají na pokrytí širšího spektra hudebních 
žánrů a současné hudby z více úhlů pohledu. Pro ilustraci rozmanitosti hudební dramaturgie je nezbytné uvést několik konkrétních příkladů. Nabízí se především dvouhodinový pořad Scéna, který Radio Wave vysílá každý všední den od 22.00 do 0.00 s důrazem na jiný žánr, jenž reprezentuje moderátor, který k němu má určitý vztah. Například pondělní Scénou provádí moderátorka s pseudonymem Mary C, která představuje to nejnovější z rapu, soulu či RnB,  a ve středu Scénu moderuje Jakub Johánek, jenž se zaměřuje na taneční směry v čele s dubem. 
Čtvrteční Scéna s Pavlem Zelinkou a Tomášem Hoyerem je naopak založena na temných kytarových žánrech, Zelinka o svém pořadu říká: „Už osm let zprostředkováváme kontakt české veřejnosti s bohatým děním na široce rozvětvené gotické scéně doma i v zahraničí. Během fungování pořadu jsme natočili více než sto rozhovorů s žánrovými umělci jako IAMX, Killing Joke, Einstürzende Neubauten a New Order.“56                                                    54	ŠPIČÁK,	Jiří.	Osobní	rozhovor.	20.10.2016.	55	Tamtéž.	56	ZELINKA,	Pavel.	Osobní	rozhovor.	30.11.2016.	
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Potlačení žánrových bariér je patrné také u hlavního vysílacího proudu. V prvních letech existence Radia Wave na něm převažovala muzika založená na kytarách, postupem času  se začal vyrovnávat poměr mezi nezávislou kytarovou hudbou a elektronikou či dalšími žánry. V současnosti se trend otočil a podle Špičáka tvoří zhruba 60 % playlistu elektronické a jiné směry, zbylých 40 % pak kytarová muzika. „Významná alba, která komentují společnost a jsou zvukově objevná, dnes častěji vznikají v oblasti rapu, RnB a elektronického popu.“57 Žánrovou pestrost hudebního playlistu potvrzuje také oficiální web Radia Wave, který zmiňuje směry jako elektropop, indie rock, taneční a urban muzika nebo funk, hardcore, hip hop, dub a world music.58 Ačkoliv Radio Wave cílí na mladé posluchače, věk pouštěných kapel a interpretů nehraje roli. Vedle aktuálních novinek se objevují písně věkově i kariérně starších umělců, jako jsou David Bowie a Pixies, kteří ilustrují původ současných skupin, jež Radio Wave pouští. Z oficiálních statistik, které mi Jiří Špičák poskytl, lze určit nejhranější skladby za uplynulý rok, které stanice do rotace zařadila v roce 2016. Nejčastěji pouštěnou zahraniční písní byla Matadora od Sofi Tukker, v případě tuzemské tvorby se nejhranější skladbou stala Your Little Cat od znojemské ryze dámské kapely Kinkies. Kompletní pořadí deseti nejhranějších zahraničních a domácích skladeb za rok 2016 se nachází v příloze této bakalářské práce.  1.2.4 Cílová skupina posluchačů, poslechovost a její proměny Radio Wave se od počátku zaměřovalo na mladé lidi s kladným vztahem k alternativní klubové scéně, pro něž hudba představuje životní styl. Ideálního posluchače si zakladatel stanice Ladislav Lindner-Kylar představoval jako aktivního konzumenta, který se zajímá o svět okolo sebe, studuje gymnázium, střední či vysokou školu, každodenně pracuje s počítačem  a internetem, umí cizí jazyky a svůj vkus neomezuje pouze na hudbu pouštěnou českými rádii.59 V současnosti lze za cílovou skupinu konzumentů Radia Wave označit široké spektrum mladě smýšlejících lidí ve věku od 20 do 30 let. U orientačního ohraničení se ovšem počítá s drobnými přesahy na obou stranách věkového spektra. Stanice si zakládá na neustálém vývoji  a přibližování se mladým posluchačům, aby nedošlo k ustrnutí a Radio Wave nezískalo pomyslný status generačního rádia, což potvrzuje i hudební dramaturg Jiří Špičák. „Cirkulace lidí v rádiu je svým způsobem podstatou Radia Wave, nesmíme se stanicí zestárnout. I z její                                                    57	ŠPIČÁK,	Jiří.	Osobní	rozhovor.	20.10.2016.	58	O	stanici.	Rozhlas.cz	[online].	2016	[cit.	2016-11-08].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/ostanici/_zprava/781919	59	KOTRBA,	Štěpán.	Český	rozhlas	Radio	Wave	na	vlně	100,7	FM:	Rada	proti	rádiu.	Britské	listy	[online].	3.	3.	2007	[cit.	2016-11-04].	Dostupné	z:	http://blisty.cz/art/33127.html	
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veřejnoprávnosti vyplývá, že nemůže stárnout společně s původními posluchači.“60 Své publikum stanice dodnes vnímá jako studenty či mladé pracující lidi, kteří sledují trendy  ve společnosti i kultuře a projevují zájem o dění ve svém okolí. Šéfredaktorka Iva Jonášová shrnula svou představu o posluchačích stanice v rozhovoru pro Mediažurnál, zpravodaji Syndikátů novinářů ČR. „Troufám si odhadnout, že mezi posluchači Radia Wave převažují ti, kdo se zajímají o dění ve společnosti, vzdělávají se, orientují se v zahraničním prostředí a zajímá je, co se děje dál než v rámci jejich města, popř. státu, kde žijí. Nejsou lhostejní k osudům lidí kolem sebe, vnímají různorodost a jinakost, jsou oproti většinové společnosti tolerantnější  a v životě aktivnější. Důležité je přitom nezůstávat v sociální a názorové bublině, ale nabízet opravdu různé pohledy na věc, abychom posluchače jen neutvrzovali v tom, co si myslí a chce slyšet jedna skupina.“61 Svému publiku se Radio Wave pokouší poskytovat program, se kterým se mohou ztotožnit a který odpovídajícím způsobem reflektuje životní styl. Poslední vedoucí programu stanice Robert Candra nicméně uvádí, že se stanice nevymezuje na striktně daný typ posluchače. „Přistupujeme ke věcem zdravým způsobem, tedy že děláme rádio, které by mělo bavit poslouchat i nás. Podle interakce s publikem zjišťujeme, jak moc se mýlíme, nebo nemýlíme.“62 Někdejší hlavní dramaturg ČRo 2 Pavel Kácha trefně uvádí, že se práce s posluchačským auditoriem v případě stanic Českého rozhlasu za posledních několik let výrazně změnila a zvětšuje se důraz na jakousi intimitu rozhlasového vysílání. Rozhlas už  se podle něj nesnaží prvoplánově oslovovat masy, ale především jednotlivce takovým způsobem, aby měl pocit, že je obsah vysílání určen výhradně pro něj.63 Díky aktivitě  ve veřejném prostoru vznikla okolo Radia Wave určitá komunita, což potvrzuje jednak několik zmíněných příkladů z minulosti včetně koncertů na podporu stanice a oslavy u příležitosti otevření nového studia, ale také aktivita na českých či slovenských hudebních festivalech. Vznikající komunitu posluchačů registruje také hudební dramaturg Jiří Špičák. „Počet lidí, kteří se k našemu rádiu hlásí a považují ho za médium, u něhož se něco dozvědí a mají se s čím ztotožnit, stále roste. Máme z toho samozřejmě velkou radost, ale v žádném případě nechceme, aby tato scéna působila uzavřeně.“64                                                     60	ŠPIČÁK,	Jiří.	Osobní	rozhovor.	20.10.2016.	61	MELICHAR,	Martin.	Šéfredaktorka	ČRo	Radia	Wave	Jonášová:	Naše	stanice	může	být	líhní	pro	nové	rozhlasové	talenty.	Mediažurnál:	zpravodaj	Syndikátu	novinářů	ČR.	Prosinec	2016,	s.	16-17.	62	CANDRA,	Robert.	Osobní	rozhovor.	13.10.2016.	63	KÁCHA,	Pavel.	Publicistika	a	dokumentaristika.	In:	Čtrnáct	kapitol	o	rozhlase.	Praha:	Literární	akademie,	2006,	s.	70.	ISBN	80-86877-04-3.	64	ŠPIČÁK,	Jiří.	Osobní	rozhovor.	20.10.2016.	
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 Poslechovost Radia Wave lze ilustrovat na výsledcích Radioprojektu65, nejčastěji užívaného pravidelného výzkumu rozhlasových médií, který agentury Median a STEM/MARK pravidelně realizují už od roku 2006.66 Musí se ovšem pochopitelně vzít v potaz,  
že Radio Wave nefunguje v rámci analogového vysílání, ale pouze digitálně, tato forma měření poslechovosti není proto pro stanici zcela směrodatná. Na podobné téma se vyjádřil bývalý 
šéfredaktor stanice Tomáš Turek v rozhovoru pro DVTV: „Radioprojekt, pokud to zjednoduším, je spíše dělaný pro celoplošné FM stanice, de facto pro zadavatele reklamy. (...) Naše poslechovost může znít v kontextu milionového poslechu největších rádií tristně. Pro nás je ale v tuto chvíli mnohem víc určující, byť je to stále rádio, třeba návštěvnost na webu.“67 V období od 1. července 2016 do 31. prosince 2016 navštívilo web Radia Wave celkem 1 423 747 unikátních návštěvníků, což činí 10% meziroční nárůst. Ve stejném časovém úseku stránka zaznamenala 2 205 159 celkových zobrazení, jde o 9% meziroční nárůst.68 Popularitu stanice mezi mladými lidmi lze ilustrovat také na základě sociálních sítí, oficiální profil Radia Wave na Facebooku sleduje celkem 35 626 uživatelů (stav ke dni 25. dubna 2017), což je  po Radiožurnálu nejvíce ze všech stanic Českého rozhlasu.69 Radio Wave je aktivní také na svém YouTube kanálu, který má 1 992 odběratelů a zaznamenal celkový počet 1 073 890 zhlédnutí (stav ke dni 25. dubna 2017).   Poslechovost Radia Wave za třetí a čtvrtý kvartál roku 2016 bude práce určovat  na základě veřejně dostupných dokumentů na oficiální internetové stránce agentury Median, ale také za pomocí kompletních výsledků, k nimž jsem získal přístup v badatelně archivu 
Českého rozhlasu. Nejaktuálnější dostupné výsledky se vztahují k časovém období od 1. 
července 2016 do 17. prosince 2016, jde tedy o poslední dva kvartály roku 2016. Celkově v tomto období bylo dotázáno 14 906 náhodně vybraných respondentů z celé České republiky. Podle tohoto výzkumu Radio Wave zaznamenává průměrně 7,9 tisíc posluchačů denně  a přibližně 20,4 posluchačů za celý týden. Z těchto výsledků vyplývá, že Radio Wave tvoří 0,1% share tuzemských  stanic v rámci celé populace, respektive zkoumané složky respondentů                                                     65	Výzkumu	se	ročně	účastní	30	tisíc	respondentů	ve	věku	12	–	79	let.	Sběr	dat	se	realizuje	formou	telefonického	dotazování	(tzv.	metoda	CATI),	a	to	kontinuálně	celých	50	týdnů	v	roce.	30	%	respondentů	se	vybírá	náhodně	z	databáze	pevných	linek,	zbylých	70	%	tvoří	náhodně	generovaná	mobilní	telefonní	čísla.	Průměrná	délka	jednoho	rozhovoru	činí	17	minut.	Odpovědi	na	otázky	ilustrují	poslechovost	veškerých	tuzemských	lokálních,	regionálních	i	celoplošných	stanic.	66	KOŽÍŠEK,	Vladimír.	Kontinuální	měření	čtenosti	a	poslechovosti	a	exklusivní	ad-hoc	výzkumy	na	míru.	Median.eu	[online].	[cit.	2016-11-12].	Dostupné	z:	http://www.median.eu/cs/medialni-vyzkumy	67	VESELOVSKÝ,	Martin.	Rádio	má	smysl,	je	to	síto	na	balast,	hudbu	pro	vás	vytříbíme,	tvrdí	šéfredaktor	Radia	Wave	Turek.	Aktuálně.cz:	DVTV	[online].	22.	9.	2015	[cit.	2016-11-12].	Dostupné	z:	https://video.aktualne.cz/dvtv/radio-ma-smysl-je-to-sito-na-balast-hudbu-pro-vas-vytribime/r~508b418e612511e5b286002590604f2e/	68	Zápis	z	2.	veřejné	schůze	Rady	Českého	rozhlasu	(22.	2.	2017).	Rozhlas.cz	[online].	22.	2.	2017	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy17/_zprava/zapis-z-2-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-22-2-2017--1701425	69	Radiožurnál	má	ke	stejnému	dni	na	Facebooku	46	934	sledujících;	ČRo	Dvojka	14	905;	ČRo	Vltava	14	134;	ČRo	Plus	13	537	
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od 12 do 79 let, kteří v danou dobu poslouchali rozhlas. Při podrobnějším rozboru dat zjistíme, 
že si Radio Wave oproti předešlým kvartálům polepšilo v průměrné době poslechu stanice. Podle tohoto ukazatele u Radia Wave posluchači stráví průměrně 195 minut, tedy  3 hodiny a 15 minut, což je o 44 minut více než podle předešlého průzkumu Radioprojekt. Aktuální výsledky rovněž uvádějí, že 61,6 % posluchačů Radia Wave jsou muži, 59,5 % tvoří věková kategorie 20–39 let a zhruba 93,1 % publika intenzivně užívá internet.70 Následující grafy pocházejí z aktuálního Radioprojektu a vyobrazují proměny poslechovosti Radia Wave v poměru ostatních stanic Českého rozhlasu od roku 2006 až do současnosti. První graf ilustruje týdenní a druhý denní poslechovost, Radio Wave je v obou případech znázorněn bleděmodře.  71  Vývoj celoplošných rozhlasových stanic, týdenní poslechovost                                                    70	Kdo	jsou	posluchači	Českého	rozhlasu.	Rozhlas.cz	[online].	21.	2.	2017	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/reklama/vyzkum/_zprava/kdo-posloucha-cro--1165675	71	Výzkum	poslechovosti	rozhlasových	stanic:	Prezentace	výsledků	III.	+	IV.	čtvrtletí	2016.	Median.eu	[online].	2017	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.median.eu/cs/medialni-vyzkumy/	
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72  Vývoj celoplošných rozhlasových stanic, denní poslechovost  1.3 Charakteristika programového schématu Radia Wave   Následující podkapitola se věnuje současné podobě programového schématu Radia Wave. Schéma nejdříve stručně charakterizuje a časově vymezuje jeho jednotlivé složky. Rovněž popisuje konkrétní pořady, které doplňují citace příslušných moderátorů získané z osobních rozhovorů.   1.3.1 Vymezení pojmu  Program lze definovat jako „označení záměrného časového uspořádání jednotlivých rozhlasových a televizních pořadů na daném přenosovém kanále vyhrazeném pro jeho šíření.“73 Programové schéma je tedy konečný výsledek plánované programotvorné činnosti, kterým  se řídí konkrétní rozhlasová stanice. Mezi složky programového schématu patří program 
žurnalistický, tedy zpravodajské a publicistické příspěvky, na které se v případě Radia Wave podrobně zaměříme v závěrečné komparativní analýze. Program se dá rovněž rozčlenit  na základní jednotky, jimiž jsou slovesné, hudební a smíšené pořady.74                                                    72	Výzkum	poslechovosti	rozhlasových	stanic:	Prezentace	výsledků	III.	+	IV.	čtvrtletí	2016.	Median.eu	[online].	2017	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.median.eu/cs/medialni-vyzkumy/	73	OSVALDOVÁ,	Barbora	a	Jan	HALADA.	Praktická	encyklopedie	žurnalistiky	a	marketingové	komunikace.	3.	,	rozš.	vyd.	Praha:	Libri,	2007,	s.	158-160.	ISBN	978-80-7277-266-7.	74	Tamtéž.	
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 Maršík programové schéma neboli strukturu charakterizuje jako dlouhodobě ustálenou formu programu, která posluchačům umožňuje lepší orientaci v celkovém programu i jeho dílčích částech. Zároveň zdůrazňuje, že se programové schéma musí vyvíjet a upravovat, avšak vždy v souladu se skladebními zásadami a s ohledem na potřeby publika. Při tvorbě programového schématu se musí brát v potaz především tradice dané rozhlasové stanice, finanční a technické možnosti, přesně vytyčené cíle a směřování, ale také neméně důležité okolnosti jako životní styl a poslechové návyky cílové skupiny konzumentů.75 Podle Josefa Maršíka uspořádání programového schématu „reflektuje zájmy posluchačů, avšak zároveň je ovlivňuje, vychází z životního rytmu posluchačů, avšak současně působí jako činitel, který může do životního rytmu posluchačských skupin zasahovat.“76 Podoba a časové rozložení programového schématu tedy může mít vliv na chování a trávení času cílové skupiny příjemců, v případě Radia Wave mladých lidí.   Jak již bylo zmíněno, programové schéma tvoří hudební, slovesné a smíšené pořady. Dle Josefa Maršíka je nezbytné, aby rozhlasový pořad přinášel posluchači určité hodnoty, které jsou pro něj žádoucí a potřebné. Pouze v případě, kdy příjemce zaujme a uspokojuje jejich očekávání, vzniká zájem a potřeba poslouchat daný pořad.77 O rozhlasovém pořadu je možné uvažovat jako o samostatném a uzavřeném prvku programu, jenž je od jeho ostatních složek oddělen slovně či hudebním signálem. Kromě samostatných pořadů v rámci programu existují také bloky, které si lze představit jako delší relaci složenou z různých pořadů.78 Za konkrétní příklad můžeme označit On Air, hlavní vysílací proud Radia Wave.  1.3.2 Vysílání ve všední dny  Práce v této části rozebírá programové schéma Radia Wave, pro lepší orientaci ho rozlišuje na vysílání ve všední dny a víkendové vysílání. U této charakteristiky vychází především z publikace Wave Moon a oficiálního webu Radia Wave. Od pondělí do pátku stanice zahajuje vysílání hlavním denním proudem On Air. Dělí se na tři bloky, během nichž se střídají také konkrétní moderátoři. První blok On Airu, kterým provázejí různé moderátorské dvojice, je vysílán od 8.00 do 11.00 a obsahuje například pravidelnou publicistickou rubriku Deska týdne Radia Wave. Následující nejdelší blok On Airu probíhá od 11.00 do 15.00                                                     75	MARŠÍK,	Josef.	Úvod	do	teorie	rozhlasového	programu.	1.	vyd.	Karolinum,	1995,	s.	29.	ISBN	80-7184-013-0.	76	Tamtéž	77	MARŠÍK,	Josef.	Úvod	do	teorie	rozhlasového	programu.	1.	vyd.	Karolinum,	1995,	s.	39.	ISBN	80-7184-013-0.	78	OSVALDOVÁ,	Barbora	a	Jan	HALADA.	Praktická	encyklopedie	žurnalistiky	a	marketingové	komunikace.	3.	,	rozš.	vyd.	Praha:	Libri,	2007,	s.	155.	ISBN	978-80-7277-266-7.	
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a posluchači se v něm setkají s publicistickými příspěvky zaměřenými na kulturu a společnost 
či vlastní názorovou publicistikou. Třetí On Air trvá od 15.00 do 18.00 a stejně jako předchozí denní proudy nabízí například kulturní servis věnovaný pozvánkám na události po celé republice. Po 16. hodině se v programu v rámci proudového vysílaní objevují další názorové pořady jako Diagnóza F, Děrné štítky či studentské Universum.  Relace On Air jsou založeny na hudebním výběru hudební redakce Radia Wave. Hudební složku prokládají kromě zmíněných publicistických příspěvků v čele s recenzemi, reportážemi a komentáři také vstupy moderátorů, zpravodajské bloky a živé rozhovory s hosty ve studiu. Následující hodinu v programu tvoří slovesné a smíšené pořady zaměřené na jednu danou část kulturního dění. V pondělí je to pořad Bourání věnovaný architektuře, v úterý Modeschau o módě, ve středu Liberatura pojednávající o literatuře, ve čtvrtek Čelisti o filmu a v pátek bulvárně laděný Kompot zaměřující se na události v popkultuře. Poté se od 19.00 do 20.00 vysílání stanice přesouvá na frekvenci sesterského ČRo Vltava. On Air Radia Wave na Vltavě představuje každodenně jedinou hodinu, kdy je možné Radio Wave naladit rovněž analogově.  Časový úsek od 20.00 do 21.00 vyplňují smíšené pořady, které kombinují mluvené slovo s hudbou a věnují se jí z jiného úhlu pohledu. V pondělí je tímto pořad Startér od Jonáše Zbořila a Jakuba Johánka, kteří si kladou za cíl objevovat nové talenty tuzemské hudební scény, v úterý relace Factory Radia Wave, v níž hudební dramaturg Jiří Špičák a hudební redaktor Miloš Hroch představují hudební novinky Radia Wave. Středa se v tomto čase věnuje aktuálním trendům v klubové hudbě skrze pořad Turban, čtvrtek se zaměřuje na undergroundovou tvorbu v pořadu Špína a na pátek od osmé hodiny připadá relativně nový pořad Kořeni, jenž přibližuje původ a kořeny především kytarových směrů. Podstatu posledního jmenovaného pořadu popisuje jeho autor a rovněž moderátor hlavního vysílacího proudu Jakub Kaifosz. „Kořeni jsou pořad o lásce k hudbě a všem jejím zákrutám i zákoutím. Jelikož jsou koncipovaní velmi volným formátem, jeden týden se můžou věnovat třeba pouze poslechu určitého alba a jeho glosování, další týden vývoji konkrétního umělce.“79  Programové schéma všedních dnů nabízí od 21.00 do 22.00 autorské pořady s názvem Echo, každodenně s jiným moderátorem, který se zaměřuje na konkrétní oblast hudby. Pondělní Echo moderuje Jarda Petřík, úterní Pavel Klusák, středeční Adéla Sobotková, čtvrteční Václav Havelka a páteční Viktor Palák. Programové schéma završuje dvouhodinová relace Scéna, jež se věnuje různým komunitám, které reprezentuje daný moderátor. Těmi jsou v pondělí  Mary C, v úterý Banán, ve středu Jakub Johánek, ve čtvrtek Pavel Zelinka s Tomášem Hoyerem                                                    79	KAIFOSZ,	Jakub.	Osobní	rozhovor.	30.11.2016.	
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a v pátek Mike Corner. Od půlnoci do osmé hodiny ranní, kdy začíná první blok On Air, vysílání posluchačům poskytuje reprízy vybraných pořadů a hudební proud.80  1.3.3 Vysílání o víkendu  Víkendové vysílání na Radiu Wave zahajuje v sobotu i neděli hlavní vysílací proud  On Air. Relace probíhá od 8.00 do 12.00 a nijak výrazně se neliší od On Airu ve všední dny, nabízí však méně publicistického materiálu včetně rozhovorů s hosty ve studiu. Následující dvě hodiny v sobotu vyplňují reprízy dvou hodinových pořadů, které se objevily v programu uplynulého týdne. Nejdříve jde o úterní Factory Radia Wave a poté o pondělní díl pořadu Startér. Nedělní vysílání je v tomto čase, tedy od 12.00 do 14.00, založeno na nových epizodách dvou pořadů. Jsou jimi magazín o cestování a outdoorových sportech Casablanca a také World Music Box, pořad provádějící tzv. world music a etnickou hudbou z celého světa. Oba víkendové dny mají společný následující víkendový proud On Air, který vyplňuje časový úsek programového schématu od 14.00 do 18.00.  Stejně jako během všedních dnů se i o víkendu Radio Wave věnuje určitým fragmentům společenského a kulturního dění skrze hodinové magazíny od 18.00 do 19.00. Sobotní program v tuto dobu nabízí Quest, hodinový pořad (dříve pravidelnou rubriku) provázející světem počítačových her. V případě nedělního vysílání jde o netypický pořad Hergot!, který pojednává o religionistice, spiritualitě a duchovních záležitostech. Poté se vysílání Radia Wave v obou víkendových večerech přesouvá na hodinu na frekvenci stanice ČRo Vltava. Od 20.00 do 22.00 posluchači v sobotu narazí na hudební pořad Selector, který v anglickém jazyce vysílá více než 40 zemí světa.81 Nedělní program v těchto dvou hodinách vyplňuje Werk, týdeník o současném technu a podobných elektronických žánrech. Zbytek večerního vysílání je v sobotu určen  od 22.00 do 23.00 pořadu Kvér o tématech spojených s genderem a sexualitou, a následně  od 23.00 do 0.00 záznamům živých koncertů ze světových festivalů i klubové scény v relaci Stage (někdy nabízí koncerty umělců recenzovaných v pravidelné rubrice Deska týdne). V neděli v čase těchto dvou pořadů Radio Wave vysílá dvouhodinový hudební pořad Grundfunk s důrazem na představitelé žánrů groove, soul a funk. Začátek obou víkendových dnů, v časovém rozmezí od půlnoci do 8.00, je určen reprízám vybraných pořadů.82                                                    80	Programové	schéma	2016.	Wave	Moon.	Praha,	2016,	1(1),	s.	1.	81	THE	SELECTOR.	Britishcouncil.org	[online].	2016	[cit.	2017-01-07].	Dostupné	z:	http://music.britishcouncil.org/the-selector/	82	Programové	schéma	2016.	Wave	Moon.	Praha,	2016,	1(1),	s.	1.	
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1.3.4 Publicistické a diskuzní pořady  Tato část bakalářské práce se věnuje publicistickým pořadům v programovém schématu Radia Wave, které jsou založeny na mluveném slově. Při jejich charakteristice jsem kromě podrobného poslechu využil především oficiální web Radia Wave či publikaci Wave Moon, pořady jsou řazeny abecedně. Publicistice a zpravodajství ve vysílacím proudu Radia Wave  se podrobně věnuje také závěrečná komparativní analýza. Bourání (Pondělí v 18.00–19.00; repríza v pátek ve 4.00–5.00) Bourání je publicistický pořad uznávaného architekta Adama Gebriana věnující se architektuře. V programu Radia Wave figuruje už od roku 2009, od té doby Bourání doplnily rozhovory s kreativními lidmi z oblasti architektury či oborů, které s ní alespoň okrajově souvisejí. Gebrian ke svému pořadu dodává: „Architektura pro mě nejsou domy. Má vlastní definice zní, že jde  o inteligentní formu organizace.“83  Casablanca (Neděle ve 12.00–13.00; repríza ve čtvrtek ve 4.00–5.00) Magazín o cestování a poznávání světa. Casablanca se věnuje také outdoorovým sportům, jako jsou horolezení a cyklistika. Moderátor Pavel Sladký svůj publicistický pořad charakterizuje jako „inspiraci na cesty po vlastní ose a pořad proti xenofobní šedi a fyzické pasivitě“84. Casablanca patří k nejdéle vysílaným publicistickým relacím stanice, na Radiu Wave se poprvé vysílala už v roce 2006.  
Čelisti (Čtvrtek v 18.00–19.00; repríza v sobotu v 5.00–6.00) Pořad zaměřený na kinematografii, především pak filmovou kritiku. Trojice moderátorů Vít Schmarc, Daniel Řehák a Aleš Stuchlý diskutují o filmových i seriálových novinkách  a rozebírají zásadní i méně důležité události z této oblasti. Tradiční formu pořadu doplňují reportážní příspěvky z festivalů, kterých se autoři účastnili, či žebříčky nejlepších filmů. Hergot! (Neděle v 18.00–19.00; repríza ve středu ve 4.00–5.00)                                                    83	Výběr	z	tematických	pořadů	Radia	Wave.	Wave	Moon.	Praha,	2016,	1(1),	s.	26.	84	Sladký,	PAVEL.	Casablanca:	O	pořadu.	Rozhlas.cz	[online].	2016	[cit.	2016-11-24].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/casablanca	
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Netradiční pořad Hergot! je zaměřený na náboženství a religionistiku v kontextu současné společnosti. Každý týden tři ze čtveřice moderátorů Petr Wagner, Jan Škrob, Dominik Čejka  a Jakub Ort nabízejí neortodoxní pohled na duchovní záležitosti. Pořad se v programovém schématu stanice poprvé objevil roku 2012 pod původním názvem Vizionáři. Bývalý vedoucí programu Robert Candra uvádí, že Hergot! nemá v českém éteru obdoby. „Považuji ho za velmi zajímavým a moderním způsobem dělanou show, která reflektuje současnou pestrost  a v nejlepším smyslu naplňuje princip tolerance.“85 Kompot (Pátek v 18.00–19.00; repríza ve středu v 5.00–6.00) Kompot pojednává o populární kultuře a sleduje aktuální trendy či události z šoubyznysu. Moderátorská dvojice ve složení Hana Biriczová a Šimon Holý o svém pořadu hovoří jako  o „popscénním koutku Radia Wave, který vás nakrmí zhuštěným mixem nejšťavnatějších událostí a zavaří těm, o kterých se mluví“86.  Kvér (Sobota ve 22.00–23.00; repríza v úterý ve 4.00–5.00) Diskuzní magazín Kvér se od roku 2012 zaměřoval na komunitu queer a LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transgender). Od ledna 2017 se tematicky rozšířil o obecné otázky vztahů, sexuality a intimity. V současné době ho moderuje trio moderátorů Bára Šichanová, Filip Titlbach a Klára Chvojková, které si zve hosty napříč profesemi.87 V březnu 2017 pořad Kvér doplní podcastová série o sexu a intimitě s názvem Zhasni! Jeho náplň charakterizovala 
šéfredaktorka stanice Iva Jonášová. „Bude umělecky dokumentárním doplněním nově zaměřeného publicistického pořadu o vztazích, partnerství, sexu a rodině Kvér. Otevřeme  v něm několik specifických témat od online seznamek přes sex a mateřství až po asexualitu.“88 Liberatura (Středa v 18.00–19.00; repríza v neděli v 5.00–6.00) Novinky v české literatuře dostávají na Radiu Wave prostor v pravidelném hodinovém pořadu Liberatura. Autorku pořadu Karolínu Demelovou už od roku 2011 doplňuje Jonáš Zbořil, jeden                                                    85	CANDRA,	Robert.	Osobní	rozhovor.	13.10.2016	86	BIRICZOVÁ,	Hana.	Kompot:	O	pořadu.	Rozhlas.cz	[online].	2016	[cit.	2016-11-24].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/porady/_porad/101671	87	Kvér:	O	pořadu.	Rozhlas.cz	[online].	2017	[cit.	2017-01-07].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/kver	88	MELICHAR,	Martin.	Šéfredaktorka	ČRo	Radia	Wave	Jonášová:	Naše	stanice	může	být	líhní	pro	nové	rozhlasové	talenty.	Mediažurnál:	zpravodaj	Syndikátu	novinářů	ČR.	Prosinec	2016,	s.	16-17.	
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z moderátorů proudového vysílání Radia Wave. Kromě diskuze o literárních novinkách dostávají v Liberatuře prostor samotní spisovatelé formou živých rozhovorů ve studiu. Modeschau (Úterý v 18.00–19.00; repríza v pátek v 5.00–6.00) Populární pořad o módě a designu připravuje a uvádí Veronika Ruppert už od začátku vysílání Radia Wave v roce 2006. Modeschau se věnuje především českému módnímu designu a lidem, kteří ho tvoří či podporují. O tuzemské módě ve všech směrech pojednává formou rozhovorů, reportáží a živého vysílání ze studia. „Snažím se přibližovat dění na české módní scéně, mapovat její současný stav, vývoj i kořeny, ze kterých vyrostla,“ vysvětluje Ruppert.89 Quest (Sobota v 18.00–19.00) Quest vznikl v roce 2016 jako pravidelná rubrika věnující se světu počítačových her, komunitě hráčů a technologiím, které jsou s videohrami spjaté. Od ledna 2017 je Quest vysílaný jako pravidelný hodinový pořad, kterým provází moderátorské duo Jaromír Möwald a Lukáš Kunce. Dominantní mluvené slovo doplňuje také výběr skladeb z herních soundtracků.90   1.3.5 Pravidelné rubriky  Jak již bylo zmíněno, během hlavních vysílacích proudů On Air dostávají prostor také pravidelné publicistické rubriky. Jejich stopáž není ve všech případech striktně určena. Automatky (Středa v 17.00; stopáž: 18–20 minut) Automatky představují pravidelný magazín určený ženám, respektive matkám. Jeho autorka Barbora Sedláčková se věnuje výchově dětí, rodinnému životu, mateřství a roli matky z mnoha úhlů pohledu. Každou epizodou kromě Sedláčkové provází také hos,t například z řad lékařů, porodních asistentů, stylistů, pedagogů a psychologů.91                                                      89	Výběr	z	tematických	pořadů	Radia	Wave.	Wave	Moon.	Praha,	2016,	1(1),	s.	28.	90	MÖWALD,	Jaromír	a	Lukáš	KUNCE.	Quest:	O	pořadu.	Rozhlas.cz	[online].	2017	[cit.	2017-01-07].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/quest	91	SEDLÁČKOVÁ,	Barbora.	Automatky:	O	pořadu.	Rozhlas.cz	[online].	[cit.	2017-01-07].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/automatky	
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Děrné štítky (Úterý a středa v 16.20; stopáž: nepravidelná) Pravidelná rubrika Děrné štítky se zabývá novými technologiemi a fenomény v digitálním světě. Připravují ji Matěj Schneider a Ondřej Trhoň v podobě krátkých reportážních příspěvků 
či živých rozhovorů s moderátorem hlavního vysílání přímo ve studiu. Ondřej Trhoň jako externí redaktor Radia Wave připravuje průměrně jeden publicistický příspěvek týdně. „Mé aktivity na Radiu Wave se týkají v největší části dvou věcí. Počítačových her, a to se zřetelem na nezávislé, umělecké či něčím netradiční tituly, a moderních technologií.“92 Deska týdne (Pondělí–pátek v 10.20; stopáž: nepravidelná) Deska týdne je rubrika nabízející několik různých typů příspěvků. Skládá se většinou ze dvou recenzí nového alba, které se předem označí za desku týdne. Recenze zazní v hlavním vysílacím proudu v úterý a ve čtvrtek. V další všední dny tento žánr doplňuje například portrét autora počinu, komentář pojednávající o tom, čím daný umělec obohatil hudební svět, nebo živé vstupy redaktorů ze studia věnující se dané desce týdne. Na rubrice se podílí hudební redakce v čele s Jiřím Špičákem, Karlem Veselým a Milošem Hrochem, ale také externí redaktoři. Diagnóza F (čtvrtek v 17.00; stopáž: 20 minut) Rozhlasový týdeník věnující se především psychickým nemocem a poruchám. Moderátorka Adéla Paulík Lichková s psychiatry, psychology a psychoterapeuty diskutuje o konkrétních problémech a záležitostech týkajících se jejich oborů. Prolomit vlny (Nepravidelně; stopáž: 4 minuty) Glosátorská rubrika, v níž se daný autor vyjadřuje formou glosy či osobního komentáře k jakémukoliv tématu, které vzbuzuje diskuzi. Názorovou publicistiku Robert Candra na Radiu Wave chápe jako důležitý fragment programu, který přispívá ke kultivaci společnosti směrem k toleranci a pestrosti názorů.“93                                                     92	TRHOŇ,	Ondřej.	Osobní	rozhovor.	28.10.2016	93	CANDRA,	Robert.	Osobní	rozhovor.	13.10.2016	
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Přes čáru (Pondělí v 17.00; stopáž: 20 minut) Rubriku původně vysílala stanice ČRo Plus, od listopadu 2015 však figuruje v programu Radia Wave. Dá se říct, že částečně souvisí s výše zmíněnou rubrikou Prolomit vlny. Rovněž se totiž věnuje společenským otázkám a rozpoutává diskuzi na určitá témata. Madla Trusinová  s Martinou Malinovou řeší aktuální dění formou diskuze se svými hosty.94 Tyjátr (Pondělí v 16.20; stopáž: 5 minut) Divadelní tvorbě se věnuje pondělní rubrika Tyjátr. Martin Macháček posluchačům poskytuje tipy na divadelní premiéry a představení, aktuality ze zákulisí divadla či stručné rozhovory s tvůrci a představiteli daných představení. Universum (Úterý v 17.00; stopáž: 10 minut) Universum je studentská rubrika pojednávající o tématech spojených se studentským životem a akademickým prostředím. Rubrika vznikla už roku 2008, v současnosti ji připravuje  a moderuje Jana Římanová.95 Ve vlastní šťávě (Pátek v 16.20; stopáž: 5 minut) Rubrika Ve vlastní šťávě se zaměřuje na gastronomii. Zkoumá aktuální dění včetně nejnovějších trendů v této oblasti a poskytuje i tipy při vaření. Autorem páteční rubriky je profesionální kuchař Michal Hromas. Východiska (Středa v 16.20; stopáž: 5 minut) Pravidelná rubrika Východiska reflektuje kulturu východní a střední Evropy. Je tvořena výhradně ve slovenštině, autory Východisek jsou Lucia Udvardyová a Peter Gonda.96                                                    94	TRUSINOVÁ,	Magdaléna.	Přes	čáru:	O	pořadu.	Rozhlas.cz	[online].	2017	[cit.	2017-01-07].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/prescaru	95	Universum:	O	pořadu.	Rozhlas.cz	[online].	2017	[cit.	2017-01-07].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/universum	96	UDVARDYOVÁ,	Lucia	a	Peter	GONDA.	Východiska:	O	pořadu.	Rozhlas.cz	[online].	2017	[cit.	2017-01-07].	Dostupné	z:	http://www.rozhlas.cz/radiowave/vychodiska	
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1.4 Zpravodajství a publicistika na Radiu Wave  Podkapitola se věnuje formě zpravodajství a publicistických příspěvků, které  se v současností objevují ve vysílání Radia Wave. Teoreticky vymezuje pojmy, které jsou  pro tyto složky vysílání klíčové. Konkrétními příklady publicistických žánrů či stopáží zpravodajských bloků se práce zabývá v závěrečné komparativní analýze.  1.4.1 Zpravodajství ve vysílání Radia Wave  Pojem rozhlasová zpráva definují Osvaldová a Halada jako základní žánr rozhlasového zpravodajství a druh žurnalistické informace s ustálenou formou a jazykovým vyjádřením, odpovídajícími specifice rozhlasové komunikace.97 Zpravodajským relacím přikládá důležitost také Josef Maršík, který je označuje za jednu z programových dominant rozhlasového vysílání, což potvrzuje i fakt, že zpravodajství ve veřejnoprávním rozhlase tvoří až jednu pětinu celkového vysílacího času. Za základní zásady, které by rozhlasové zpravodajství mělo plnit,  lze označit především novost, zajímavost, závažnost, nestrannost, vyváženost, přesnost  a zábavnost ve formě takzvané tečky za zprávami.98 S charakteristikou rozhlasového zpravodajství souvisí také pojem zpravodajská hodnota, který poprvé použil Walter Lippman již roku 1922 v knize Veřejné mínění (Public Opinion). Mezi tyto hodnoty, které se promítají do zpravodajství, řadil především jednoznačnost události, osobní zaujetí a konflikt, prostorovou blízkost a překvapivost.99  V případě Radia Wave se posluchači nesetkají s výrazným zastoupením rozhlasového zpravodajství. Hlavní proudové vysílání ve všední dny obsahuje čtyři zpravodajské relace Zprávy Radia Wave, slangově nazývané také jako Wave News, o stopáži mezi 2 až 5 minutami. Tyto bloky shrnují důležité zahraniční i domácí události, ale zároveň se věnují odlehčeným populárně kulturním tématům. Zpravodajské relace ve vysílání figurují každý všední den pravidelně v časy 10.00, 12.00, 14.00 a nakonec v 16.00. Zpravodajství v současnosti připravují především redaktoři Vít Svoboda a Karolína Tomašková. Některé z příspěvků obsažených  ve zpravodajství se po odvysílání objevují rovněž na webu Radia Wave v rubrice Wave News. Z obsahové analýzy webu Radia Wave, kterou mi poskytla šéfredaktorka Iva Jonášová, vyplývá, že pro web každý pracovní den vznikne 4-6 textových příspěvků, které reflektují                                                    97	OSVALDOVÁ,	Barbora	a	Jan	HALADA.	Praktická	encyklopedie	žurnalistiky	a	marketingové	komunikace.	3.	,	rozš.	vyd.	Praha:	Libri,	2007,	s.	240.	ISBN	978-80-7277-266-7.	98	MARŠÍK,	Josef.	Rozhlasová	zpráva	a	rozhlasové	zpravodajství.	In:	Zpravodajství	v	médiích.	2.,	upr.	vyd.	Praha:	Karolinum,	2011,	s.	57-59.	ISBN	978-80-246-1899-9.	99	JIRÁK,	Jan	a	Barbara	KÖPPLOVÁ.	Média	a	společnost.	Praha:	Portál,	2003,	s.	77.	ISBN	80-7178-697-7.	
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příspěvky obsáhlé ve vysílání. Na zpravodajství pohlížel dosud poslední vedoucí programu Robert Candra jako na součást mluveného slova, která ve vysílání nesmí chybět, ale zároveň by měla svou formou vždy odpovídat identitě rozhlasového stanice. „Zpravodajství teď v programu představuje menší část než dříve. Radio Wave není zpravodajská stanice, čili lidé, kteří hledají komplexnější a svižnější informace, zvolí jiné médium. Snažíme se, aby i během krátké zpravodajské relace bylo posluchačům zřejmé, že mají puštěné Radio Wave, nikoliv jinou stanici Českého rozhlasu.“100 Radio Wave využívá služeb České tiskové kanceláře, některé ze zpráv ve vysílání proto lze zpětně vyhledat v podobném znění na oficiálních stránkách ČTK.  1.4.2 Publicistika ve vysílání Radia Wave  Rozhlasovou publicistiku charakterizuje Maršík jako typ rozhlasové žurnalistické tvorby, ležící na rozhraní tvorby umělecké a vědecké. Zdůrazňuje, že jde o žurnalistickou produkci, která vyjadřuje stanovisko autora k určitému jevu či události a nabízí jeho hodnocení a komentování na základě logických myšlenkových pochodů, ale i postupů s využitím metod uměleckého zobrazení skutečností.101 Slovesný ve vysílání Radia Wave tvoří několik základních žánrů rozhlasové publicistiky, které lze rozdělit na monologické a dialogické  dle počtu aktivních mluvčích. Václav Moravec mezi monologické žánry rozhlasové publicistky zařazuje například rozhlasovou recenzi, rozhlasový komentář, rozhlasový fejeton a rozhlasovou 
črtu. Jako příklad dialogického žánru uvádí především rozhlasový rozhovor a rozhlasovou besedu. Zdůrazňuje však, že se ve vysílání rádií často setkáme se slovesnými žánry, které jsou ,co se týče své dialogičnosti a monologičnosti, proměnlivé a ne zcela vyhraněné. Mezi takové případy patří rozhlasové pásmo či četně užívaná rozhlasová reportáž.102  Publicistická složka vysílání Radia Wave mapuje dění v oblasti kultury, módy, společenského dění, nových technologií, cestování či společenského dění. Většina slovesných příspěvků, které se objevují v hlavním vysílacím proudu On Air, jsou po svém odvysílání dostupné k poslechu a stažení na webu Radia Wave. V textové podobě a formě podcastu  na něm každý všední den přibývají 3-4 publicistické příspěvky. Candra uvádí, že se stanice pokouší reagovat především na události a témata, která samotné redakci připadají podstatná.                                                    100	CANDRA,	Robert.	Osobní	rozhovor.	13.10.2016.	101	MARŠÍK,	Josef.	Výběrový	slovníček	termínů	slovesné	rozhlasové	tvorby.	Praha:	Sdružení	pro	rozhlasovou	tvorbu,	1999,	s.	23.	ISBN	80-238-5619-7.	102	MORAVEC,	Václav.	Rozhlasový	rozhovor.	In:	Čtrnáct	kapitol	o	rozhlase.	Praha:	Literární	akademie,	2006,	s.	39.	ISBN	80-86877-04-3.	
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Skrze publicistické příspěvky se Radio Wave snaží přinášet nové pohledy a upozorňovat  na souvislosti, které by mohly cílové publikum zaujmout. „Každý redaktor se věnuje tématům, která jsou mu blízká, a aktivně se jimi zabývá. Jejich záběr je složité konkretizovat, nicméně zde spadají namátkou témata spojená s lidskými právy nebo etickou stránkou konzumního 
života. Naše posluchače například zajímá, za jakých podmínek se šije oblečení, které nosí  na sobě, a jak se zachází s potravinami, které konzumují.“103   Ve vysílacím proudu On Air se posluchačské auditorium Radia Wave setká například  s recenzemi, glosami, komentáři a rozhovory. Pavel Kácha v publikaci Čtrnáct kapitol  o rozhlase uvádí, že s uměním rozhovoru stojí a padá kvalita rozhlasového vysílání v jeho publicistické podobě.104 V České republice se rozhlasový rozhovor začal markantně rozvíjet s nástupem duálního systému rozhlasového a televizního vysílání po roce 1989 a dnes je jedním z nejčetněji užívaných žánrů v rozhlasovém vysílání. Václav Moravec rozděluje žánr na čtyři základní typy. Jeho klasifikace nabízí rozhovor reportážní (propojení sdělení respondenta  s autentickým zvukovým pozadím), portrétní (zaměřuje se na konkrétní význačnou osobnost), komentující (věnuje se určité události z jednoho daného úhlu pohledu) a rozborový (podrobně analyzuje problém).105 S výjimkou rozborového rozhovoru lze všechny tyto typy nalézt také v programu Radia Wave, a to v rámci vysílacího proudu On Air i publicistických pořadů.   Robert Candra potvrzuje, že se Radio Wave nevyhýbá žádnému tématu a pociťuje určité poslání věnovat se tématům, která jiné stanice Českého rozhlasu tolik nereflektují. „Snažíme  se na náš poměrně malý mediální trh přinášet témata, která už jsou v zahraničí běžnou složkou veřejné diskuze a u nás se o nich zatím tolik nemluví. Sledujeme události v zahraničí, což  se jistě podepisuje i na výběru témat.“106                                                     103	CANDRA,	Robert.	Osobní	rozhovor.	13.10.2016.	104	KÁCHA,	Pavel.	Publicistika	a	dokumentaristika.	In:	Čtrnáct	kapitol	o	rozhlase.	Praha:	Literární	akademie,	2006,	s.	70.	ISBN	80-86877-04-3.	105	MORAVEC,	Václav.	Rozhlasový	rozhovor.	In:	Čtrnáct	kapitol	o	rozhlase.	Praha:	Literární	akademie,	2006,	s.	39.	ISBN	80-86877-04-3.	106	CANDRA,	Robert.	Osobní	rozhovor.	13.10.2016.	
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2. BBC Radio 1   BBC Radio 1 je jedním z okruhů britského média veřejné služby, tedy British Broadcasting Corporation (BBC). Stanice zahájila vysílání roku 1967 a od té doby se stala nedílnou součástí britského rozhlasového éteru. Důležitost rozhlasu v Británii zajímavě vylíčil bývalý rozhlasový moderátor Dave Lee Travis v knize The Nation’s Favourite: The True Adventures of Radio 1. „Zní to trochu banálně, ale skutečně jsme dostávali zpětnou vazbu, že pro lidi, kteří v životě zažívali především špatné zkušenosti, se rádio stalo velmi důležitým. Může být lepší než jakýkoliv lék či droga z lékárny, díky které se člověk začne cítit šťastněji.“107 V současnosti BBC Radio 1 představuje třetí nejposlouchanější stanici ve Velké Británii  a oslovuje především mladé posluchače ve věku od 15 do 29 let.108 V srpnu 2017 BBC Radio 1 oslaví výročí 50 let od svého spuštění. Následující kapitola se věnuje pestré historii stanice včetně kontroverzní éry 90. let minulého století, kdy prošlo BBC Radio 1 pod vedením Matthewa Bannistera razantní obměnou personálu a hudební dramaturgie. Stejně jako v případě Radia Wave práce definuje cílovou posluchačskou skupinu a formát stanice. Poznatky z odborné literatury a detailního poslechu vysílání BBC Radio 1 doplní informace získané při telefonickém rozhovoru se současným programovým ředitelem Rhysem Hughesem, který mimo jiné stejnou pozici zastává  i na sesterské stanici BBC Radio 1Xtra. Prostor dostává také publicistika a zpravodajství objevující se v programovém schématu,  které přibližuje také závěrečná komparativní analýza.  2.1 Vznik a historie BBC Radio 1  2.1.1 Spuštění stanice v 60. letech  Historie BBC Radio 1 započala v druhé polovině 60. let 20. století, kdy tehdejší ředitel BBC Hugh Carleton Greene prosadil řadu významných restrukturalizačních změn v rámci programového portfolia BBC. Do roku 1967 nabízelo BBC svým posluchačům tři rozhlasové stanice, a to jmenovitě Light Programme, Home Service a Third Programme109. Tyto stanice svým formátem i hudební dramaturgií oslovovaly především starší posluchače. Mladé britské publikum proto upřednostňovalo ilegální pirátské stanice zaměřené na populární hudbu                                                     107	GARFIELD,	Simon.	The	Nation's	Favourite:	The	True	Adventures	of	Radio	1.	London:	Faber,	1999,	s.	32.	ISBN	0-571-19735-3.	108	Listening	Figures:	Quarterly	Listening.	Rajar.co.uk	[online].	[cit.	2017-03-20].	Dostupné	z:	http://www.rajar.co.uk/listening/quarterly_listening.php	109	CAIN,	John.	The	BBC:	70	years	of	broadcasting.	London:	BBC,	1992,	s.	93.	ISBN	0563367504.	
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a humor, řadily se mezi ně například Swinging Radio, Radio Caroline a Radio London. Britská vláda na sílící popularitu pirátských stanic reagovala vydáním zákonu Marine Broadcasting Offences Act (v kompletním znění Marine, &c., Broadcasting (Offences) Act 1967), jenž zakazoval činnost veškerým rozhlasovým stanicím bez licence, které vysílaly na území Velké Británie110. Některé z těchto stanic, k nimž se Marine Broadcasting Offences Act vztahoval, vysílaly z lodí a nevyskytovaly se tak fakticky na pevné půdě Velké Británie, přesto musely postupně svou činnost zastavit.   V roce 1967 BBC přejmenovalo své dosavadní rozhlasové stanice podle čísel, u kterých zůstalo dodnes. Light Programme změnil svůj název na Radio 2 a zaměřil se na odlehčené zábavné relace, zpravodajské a sportovní aktuality a hudební žánry jako jazz a swing, Third Programme jako Radio 3 cílil na příznivce klasické hudby, poezie či rozhlasových her a Home Service pod novým názvem Radio 4 představoval stanici zaměřenou na rozhlasovou publicistiku, dokumenty, zpravodajství a rozhlasové debaty. Zároveň bylo 30. srpna 1967 v 7.00 spuštěno vysílání nové stanice BBC Radio 1, jež měla za úkol oslovit mladé posluchače, kteří doposud preferovali především ilegální pirátské programy.111 Nejmladší stanice BBC  se měla zaměřit na aktuální populární muziku a skrze projev moderátorů i rozhlasovou publicistiku reflektovat trendy mladé společnosti, kterou výrazně ovlivnily kulturní změny  60. let, například hnutí hippies a nástup nové éry populární a rockové hudby. BBC Radio 1 brzy oslovilo velkou část mladých posluchačů pod 25 let, zásluhu na tom bezesporu mělo i obsazení bývalých moderátorů zmiňovaných pirátských stanic. Nechyběli mezi nimi excentrický Kenny Everett, Jimmy Young, John Peel, jenž na Radiu 1 působil nepřetržitě až do svého úmrtí v roce 2004, a především populární Tony Blackburn.112 Poslední zmínněný se stal ideální osobností pro propojení nastupující mladé generace a starších posluchačů, svým projevem totiž dokázal zaujmout obě části posluchačského auditoria. Blackburnův hlas 30. srpna 1967 započal vysílání BBC Radio 1 větou, kterou lze přeložit jako: „Přeji všem dobré ráno a vítejte u nového vzrušujícího zvuku Radio 1.“113 Historicky první skladbou, která na stanici zazněla, se stala Flowers In The Rain od britské kapely The Move.                                                    110	REID,	Dave.	Radio	Caroline	&	The	British	"Pirates".	ModestoRadioMuseum.org	[online].	2004	[cit.	2017-02-25].	Dostupné	z:	http://www.modestoradiomuseum.org/radio%20caroline.html	111	CAIN,	John.	The	BBC:	70	years	of	broadcasting.	London:	BBC,	1992,	s.	93-94.	ISBN	0563367504.	112	The	Radio	One	Story	[dokumentární	film].	BBC	2.	Velká	Británie,	1997	113	SMITH,	Caspar	Llewellyn.	Radio	1	launches	to	battle	the	pirates.	The	Guardian	[online].	11.	6.	2011	[cit.	2017-02-25].	Dostupné	z:	https://www.theguardian.com/music/2011/jun/11/radio-one-launches	
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 Nová stanice vysílala ze studia umístěného v prvním patře BBC Broadcasting House, tedy v sídle BBC a architektonickém symbolu rozhlasového vysílání.114 BBC Radio 1 ovšem jako jediné z tehdejších čtyř rozhlasových stanic BBC  nebyla až do roku 1987 přidělna stálá celoplošná frekvence FM. Celoplošně vysílalo BBC Radio 1 pouze v sobotní odpoledne, jednu hodinu v nedělní večery, každý všední den od 22.00 do 0.00 na frekvenci sesterského BBC Radio 2. V ostatní případech stanice vysílala na středních vlnách (Medium Wave) na frekvenci 1214 kHz.115 Již v prvním roce svého působení se stanice v čele se svým prvním ředitelem Robinem Scottem pokoušela cílit na skupinu mladých posluchačů nejen prostřednictvím energických a zábavných moderátorů, kteří se výrazně lišili od dosavadních hlasatelů na jiných rozhlasových stanicích BBC, ale také živými koncerty populárních kapel. Na vlnách BBC Radio 1 tak jen za rok 1967 v rámci pořadu Peel Sessions vystoupili umělci jako David Bowie, Jimi Hendrix a Pink Floyd.116 Právě uznávaný moderátor a diskžokej (DJ) John Peel v knize The Nation’s Favourite: The True Adventures of Radio 1 mimo jiné zmiňuje, že zpočátku vedení BBC k nové stanici nepřistupovalo s patřičným entuziasmem, ale spíše jako k nezbytnému řešení, jak vyplnit místo, které v éteru zbylo po zrušení pirátských stanic.117   Z ročenky BBC Handbook 1968 vyplývá, že za pouhý měsíc BBC Radio 1 zdvojnásobilo počet posluchačů svého pomyslného předchůdce Light Programme. „Radio 1 bylo strukturováno jako program s individuálním stylem prezentace. Prezentace ve svém nejširším slova smyslu – osvojuje si vše od propagace po interpretaci svého produktu.  Pro rozhlasovou stanici, která z několika úhlů pohledu poskytuje konstantní proud populární hudby, je způsob podání velmi důležitý. Musí být profesionální a zároveň osobní.“118 Stanici vedl od spuštění v roce 1967 zmiňovaný Robin Scott, o rok později ho nahradil Douglas Muggeridge a v pozici setrval až do roku 1976.119   2.1.2 Sílící popularita v 70. letech  Na začátku 70. let popularita BBC Radio 1 stále stoupala a z moderátorů potažmo diskžokejů v čele s Tonym Blackburnem a Johnem Peelem se ve Velké Británii stávali velice                                                    114	HINES,	Mark.	The	story	of	Broadcasting	House:	home	of	the	BBC.	London:	Merrell,	2008,	s.	6.	ISBN	9781858944210.	115	BBC	Habdbook	1968.	England:	Hazell	Watson	&	Viney,	1968,	s.	21.	ISBN	563-07377-2.	116	PEEL	SESSIONS.	BBC.co.uk	[online].	[cit.	2017-02-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/radio1/johnpeel/sessions/1960s/1967/	117	GARFIELD,	Simon.	The	Nation's	Favourite:	The	True	Adventures	of	Radio	1.	London:	Faber,	1999,	s.	13.	ISBN	0-571-19735-3.	118	BBC	Habdbook	1968.	England:	Hazell	Watson	&	Viney,	1968,	s.	22.	ISBN	563-07377-2.	119	Ben	Cooper	is	appointed	BBC	Radio	1's	new	controller.	BBC.co.uk	[online].	28.	10.	2011	[cit.	2017-02-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/15494493/ben-cooper-is-appointed-bbc-radio-1s-new-controller	
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populární a vlivné osobnosti. Situaci Peel popisuje v již zmiňované knize The Nation’s Favourite: The True Adventures of Radio 1. „Když Radio 1 vzniklo, počítalo se s tím, že  se z moderátorů postupně stanou veřejně známé osobnosti. Měli jsme využít novou stanici jako cestu k další výdělečné činnosti mimo rádio – například k práci moderátora talk show nebo dabéra.“120 Celonárodní obliba moderátorů vedla v roce 1973 k zavedení takzvané Radio 1 Roadshow, při níž moderátoři vystupovali a živě vysílali z britských přímořských měst a vesnic. Jejich přenosy na vlastní oči sledovaly až desetitisíce fanoušků a celková poslechovost stanice stoupala až na neuvěřitelných 28 milionů posluchačů týdně121. Jeden z autorů konceptu Roadshow Johnny Beerling vysvětluje svou původní vizi následovně: „Radio 1 Roadshow jsem začal dělat na základě domněnky, že se k nám coby celonárodní stanici přistupovalo jako k rádiu z Londýna, které nemá blízký vztah s posluchači jako regionální stanice. Má představa byla dostat moderátory a diskžokeje mimo hlavní město a seznámit je s posluchači.“122 Ve stejnou dobu se mimo jiné poprvé vystřídal moderátor nejposlouchanějšího pořadu stanice, tedy ranní Breakfast Show. Tonyho Blackburna v této pozici nahradil Noel Edmonds, který se brzy stal novou hvězdou BBC. Počátek 70. let je mimo jiné spjatý rovněž s příchodem Annie Nightingale, první ženské moderátorky a diskžokejky v historii BBC Radio 1.123  I přes nárůst popularity se BBC Radio 1 setkávalo s kritikou především kvůli nevyváženosti mezi denním a večerním vysíláním či ne zcela jasně definovaným rozhlasovým formátem, jenž balancoval mezi prvky komerční a více alternativní stanice. V 70. letech BBC Radio 1 zavedlo své první grafické logo po vzoru nově vzniklých konkurenčních soukromých stanic v čele s Capital London, které rovněž mířily na posluchačskou skupinu pod 25 let.124 BBC Handbook 1974, tedy ročenka BBC, uvádí, že Radio 1 společně se sesterskou stanicí Radio 2 poslouchalo v 70. letech téměř 80 % britských posluchačů a kromě mainstreamové  i alternativní hudby nabízelo také aktuální komplexní zpravodajství či informace o počasí  a dopravě. „Radio 1 je popová stanice s širokým hudebním rozpětím od hitparád Top 40  po progresivní muziku. (...) Radio 1 se společně se svými zavedenými diskžokeji za šest let existence vypracovalo do pozice národní instituce. V současnosti poskytuje nejen popový magazín Scene and Heard, show Radio 1 Club či týdenní diskuzní relaci Speak – Easy, ale také                                                    120	GARFIELD,	Simon.	The	Nation's	Favourite:	The	True	Adventures	of	Radio	1.	London:	Faber,	1999,	s.	13.	ISBN	0-571-19735-3.	121	History	of	Radio	1.	Radio	Rewind	[online].	1999	[cit.	2017-02-25].	Dostupné	z:	http://www.radiorewind.co.uk/radio1/history_of_radio_1_details.htm	122	GARFIELD,	Simon.	The	Nation's	Favourite:	The	True	Adventures	of	Radio	1.	London:	Faber,	1999,	s.	24.	ISBN	0-571-19735-3.	123	GARFIELD,	Simon.	The	Nation's	Favourite:	The	True	Adventures	of	Radio	1.	London:	Faber,	1999,	s.	15.	ISBN	0-571-19735-3.	124	The	Radio	One	Story	[dokumentární	film].	BBC	2.	Velká	Británie,	1997	
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pravidelný zpravodajský blok Newsbeat s aktuálními událostmi, který každodenně dvakrát přináší témata reflektující cílovou skupinu posluchačů.“125 V této době BBC Radio 1 zavedlo  i pravidelné hudební výběry, skrze které představovalo nejnovější britské umělce a výrazně tak začalo ovlivňovat tehdejší ostrovní hudební scénu. Za ilustrační příklad vlivu BBC Radio 1  na hudební svět lze označit již zmiňovanou show Johna Peela, který v letech 1976 a 1977 prosazoval nastupující hudební žánr punkrock a kapelám jako The Clash a Sex Pistols tak dopomohl k popularitě. V roli ředitele (controllera) BBC Radio 1 se během 70. let vystřídali  již zmíněný Douglas Muggeridge (ve funkci v letech 1968–1976), Charles McLelland  (1976–1978) a Derek Chinnery (1978–1985).126   2.1.3 Stárnoucí publikum a přidělení FM frekvence v 80. letech  V 80. letech BBC Radio 1 opustili někteří z jeho nejpopulárnějších moderátorů včetně Noela Edmondse, který v rámci BBC přešel od rozhlasu k televizi. Noví moderátoři sice nedokázali navázat na status celebrit svých předchůdců, přesto stanice nepřišla o početnou poslechovost, která se v roce 1984 pohybovala okolo osmi milionů posluchačů denně.127   BBC Radio 1 se stárnoucími moderátory nicméně začalo ztrácet image svěžího rádia pro mladé posluchače,  v roce 1984 k tomu přispěla například cenzura písně Relax od liverpoolské skupiny Frankie Goes to Hollywod, kterou kvůli sexistickým dvojsmyslům v textu zakázalo vedení stanice zařazovat do vysílání.128 Roku 1985 se redakce Radia 1 přesunula z hlavního sídla BBC Broadcasting House do starší budovy jménem Egton House, což podle tehdejšího redaktora  a budoucího ředitele stanice Matthewa Bannistera výrazně ovlivnilo její chod. „Oddělili nás  od zbytku BBC, a to fyzicky i mentálně. Bylo nám proto umožněno vydat se vlastní cestou, protože naší stanici vedení BBC nikdy příliš nerozumělo. Vybudovali jsme si velmi silnou komunitu, která se lišila od ostatních stanic BBC.“129   Nejdůležitější událostí 80. let se pro fungování stanice každopádně stalo přidělení celoplošné stálé FM frekvence, kterou doposud postrádala. Roku 1988 začalo BBC Radio 1 vysílat na své současné frekvenci 97-99 FM. Podle tehdejší ročenky BBC stanice díky nové frekvenci získala miliony nových posluchačů ve Skotsku, Severním Irsku a Walesu, kam její                                                    125	BBC.	BBC	Handbook	1974.	England:	British	Broadcasting	Corporation,	1974,	s.	248.	ISBN	0-563-12604-3.	126	Ben	Cooper	is	appointed	BBC	Radio	1's	new	controller.	BBC.co.uk	[online].	28.	10.	2011	[cit.	2017-02-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/15494493/ben-cooper-is-appointed-bbc-radio-1s-new-controller	127	BBC.	BBC	Annual	Report	and	Handbook	1985.	England:	Jolly	&	Barber	Ltd,	1984,	s.	12.	ISBN	0-563-20371-4.	128	GRUNDY,	Gareth.	Frankie	Goes	to	Hollywood's	Relax	'banned'	by	the	BBC.	The	Guardian	[online].	11.	6.	2011	[cit.	2017-02-25].	Dostupné	z:	http://www.theguardian.com/music/2011/jun/11/frankie-hollywood-banned-bbc	129	GARFIELD,	Simon.	The	Nation's	Favourite:	The	True	Adventures	of	Radio	1.	London:	Faber,	1999,	s.	12.	ISBN	0-571-19735-3.	
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vysílání dosahovalo. Aby BBC upozornilo na novou FM frekvenci, tak mimo jiné od srpna 1992 do poloviny roku 1995 označovalo svou první stanici jako Radio 1FM, zkráceně jen 1FM.130 V průběhu let ovšem stanice došla do stádia, kdy její nejpočetnější skupina posluchačů začala stárnout společně s moderátory, oficiálně to potvrzuje i pravidelná ročenka BBC Annual Report and Accounts 1989/90. „Nejvýraznější nárůst publika přišel v posluchačské skupině mezi 25 a 44 lety, a to v souvislosti s přechodem od muziky z hitparád Top 40 k hudbě orientované na dospělé posluchače. Za týden si stanici naladí více než 17 milionů posluchačů.“131  Průměrný věk posluchačů stanice vystoupal na 31 let a BBC Radio 1 a mladé publikum tak začalo přecházet ke komerčním stanicím. British Broadcasting Corporation se po více než 20 let znovu dostalo do situace, kdy skrze rozhlas nedokázala oslovit početné mladé publikum. Svým hudebním směřováním se stanice čím dál více přibližovala formátu BBC Radio 2. Tento problém výstižně shrnul Dave Lee Travis, jenž na stanici působil jako moderátor ranní Breakfast Show mezi lety 1978 a 1981. „Polovina 60. let byla ideální čas pro novou stanici s neokoukanými osobnostmi, které se společně s rádiem mohly postupně vyvíjet. Problém nastal o 20 let později v tom, že zde stále působili ti samí lidé. Odváděli stále dobrou práci, ale oslovovali stejné posluchače, kterým na začátku bylo 16 let, ale najednou už jim je 36 let.“132   2.1.4 Kompletní transformace v 90. letech  BBC Radio 1 na přelomu 80. a 90. let představovalo médium založené na masové zábavě a muzice středního proudu, stanici v této době zpětně mnoho bývalých zaměstnanců označuje za zastaralé rádio či doslova za „dinosaura“. Stanici čekala razantní proměna, která započala výměnou jejího vedoucího, tedy controllera. Johnnyho Beerlinga, jenž tuto práci vykonával mezi lety 1985 a 1993, nahradil Matthew Bannister. Ten na BBC Radio 1 mimo jiné působil už v roce 1983 jako redaktor zpravodajské relace Newsbeat. O deset let později  se na stanici vrátil coby osoba, která jí měla navrátit původní podstatu a svěží formát, jenž znovu osloví mladé posluchače. Společně s ním o to usiloval někdejší producent pořadů BBC Radio 1 a nový ředitel produkce (Head of Production) Trevor Dann.133 V rámci této                                                    130	History	of	Radio	1.	Radio	Rewind	[online].	1999	[cit.	2017-02-25].	Dostupné	z:	http://www.radiorewind.co.uk/radio1/history_of_radio_1_details.htm	131	BBC.	BBC	Annual	Report	and	Accounts	1989/90.	England:	Jolly	&	Barber	Ltd,	1990,	s.	6.	132	GARFIELD,	Simon.	The	Nation's	Favourite:	The	True	Adventures	of	Radio	1.	London:	Faber,	1999,	s.	41.	ISBN	0-571-19735-3.	133	GARFIELD,	Simon.	The	Nation's	Favourite:	The	True	Adventures	of	Radio	1.	London:	Faber,	1999,	s.	53-59.	ISBN	0-571-19735-3.	
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transformace museli Bannister a Dann obměnit nejen moderátory, ale také hudební dramaturgii rádia. Matthew Bannister tvrdí, že šlo zpočátku o nepříjemnou situaci pro něj i dosavadní zaměstnance. „Když jsem získal novou práci na Radio 1, chtěl jsem svou vizi proměnit v realitu skrze kreativní diskuzi s tvůrci tehdejších pořadů. Nakonec se dramaticky změnila celá stanice. Samozřejmě bych byl radši, kdyby vše šlo hladčeji než formou razantních proměn, které  se brzy proměnily v noční můru.“134   Nový ředitel chtěl cílovou posluchačskou skupinu navrátit k původnímu věkovému rozpětí 15-25 let, což muselo zákonitě vést také k omlazení osobností rádia. Stanici tak postupně opustilo celkem 15 stávajících moderátorů a pracovníků, z nichž někteří jako zmiňovaný Dave Lee Travis na BBC Radio 1 působili od jeho spuštění v roce 1967. Právě Travis oznámil svůj odchod ze stanice živě ve svém vysílání: „Dochází zde k mnoha změnám, které jsou v rozporu s mými názory i principy, a nemohu s nimi nadále souhlasit.“135 O práci přišel také dlouholetý moderátor a diskžokej Simon Bates, téměř každý týden stanici opustil další z původního moderátorského a produkčního týmu. Britská média začala o kontroverzní situaci referovat texty s titulky jako „Krize v Radio 1“, „Stará garda odstavena novou vlnou Radio 1“ nebo „Ošemetné časy pro diskžokeje“, které rovněž informovaly o ztrátě poslechovosti a sporném přístupu nového ředitele Matthewa Bannistera.136 Na základě rozhodnutí Trevora Danna  se BBC Radio 1 po hudební stránce vyhranilo vůči téměř veškeré zavedené tvorbě před rokem 1990, jakou byla například kapela Status Quo, jejíž muziku stanice zcela přestala pouštět. Situace se Status Quo mimo jiné přerostla až v soudní spor. Stanice se naopak zaměřila  na aktuální britskou kytarovou hudbu 90., která se začala označovat termínem britpop. BBC Radio 1 se stalo první rozhlasovou stanicí, která dala nastupujícímu žánru prostor a významně se tak zasloužila o jeho dlouhodobý úspěch.137 Hudební složku stanice komentuje i ročenka BBC z roku 1995. „Radio 1 nespoléhá na hraní hitů z žebříčků ani recyklování oldies. Díky podpoře nové hudby dřív, než se dostane do hitparád, se stalo důležitým spouštěčem úspěchu britpopu, který reprezentují kapely jako Oasis, Blur a Pulp.“138                                                    134	GARFIELD,	Simon.	The	Nation's	Favourite:	The	True	Adventures	of	Radio	1.	London:	Faber,	1999,	s.	66.	ISBN	0-571-19735-3.	135	Disc	jockey	resigns	on	live	radio	show:	Dave	Lee	Travis	to	quit	BBC	'on	principle'.	Independent.co.uk	[online].	8.	8.	1993	[cit.	2017-02-26].	Dostupné	z:	http://www.independent.co.uk/news/uk/disc-jockey-resigns-on-live-radio-show-dave-lee-travis-to-quit-bbc-on-principle-1460009.html	136	Blood	on	the	Carpet.	2.	díl.	Walking	with	Disc	Jockeys	[epizoda	dokumentárního	seriálu].	BBC	2,	2001	137	GARFIELD,	Simon.	The	Nation's	Favourite:	The	True	Adventures	of	Radio	1.	London:	Faber,	1999,	s.	112-114.	ISBN	0-571-19735-3.	138	BBC.	BBC	Annual	Report	and	Accounts	1995/96.	London:	British	Broadcasting	Corporation,	1996,	s.	21.	ISBN	0-563-38771-8	
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 Výrazné změny se nicméně velmi negativně projevily na poslechovosti stanice. Ještě než Matthew Bannister nastoupil do funkce ředitele, BBC Radio 1 zaznamenávalo pokles poslechovosti způsobený spuštěním nové stanice Virgin Radio a další regionální konkurence. S odchodem původních moderátorů se ale pokles promítl markantněji, vyplývá to z tehdejších průzkumů organizace Radio Joint Audience Research Ltd (RAJAR). V červnu 1993, tedy dva měsíce poté, co stanici opustil Dave Lee Travis, mělo BBC Radio 1 celkem 19,23 milionů posluchačů týdně. Když Bannister zavedl první změny v programovém schématu, klesla poslechovost během listopadu 1993 na 16,86 milionů, o dva měsíce později šlo dokonce o 14,84 milionů posluchačů týdně. Za pouhých sedm měsíců tak BBC Radio 1 přišlo o téměř 4,5 milionů posluchačů týdně. Sestupná tendence poslechovosti se ustálila až v roce 1995, kdy se vedení stanice rozhodlo na pozici moderátora svého hlavního pořadu Breakfast Show obsadit kontroverzního komika Chrise Evanse. Poprvé v historii byla tradiční ranní show čistě v režii jejího moderátora a Bannister ani Dann do ní nemohli zasahovat. Přestože nová podoba Breakfast Show zapříčinila další vlnu kontroverze a pokuty za Evansovo vystupování a výroky, vybudovala stanici nové publikum tvořené mladými posluchači se zájmem o současnou hudbu, které stanice chtěla opětovně zaujmout. Pozitivní dopad Evansova příchodu a jeho zábavného spontánního vystupování či interakce s posluchači Matthew Bannister popisuje jako zásadní zlom v nové éře stanice. „Není pochyb o tom, že v tento moment přestalo platit přesvědčení, že Radio 1 stojí za nic, a naopak se začalo mluvit o tom, že se na stanici děje něco vzrušujícího.“139  Spolupráce BBC Radio 1 a Chrise Evanse ovšem netrvala dlouho, především kvůli moderátorovým nezvyklým nárokům a arogantnímu chování, kvůli kterému ze stanice dobrovolně odešel její tehdejší ředitel produkce Trevor Dann. Po zamítnutí svého požadavku, aby pracoval pouze čtyři dny v týdnu, Chris Evans v lednu 1997 BBC Radio 1 opustil.140 Novými zvučnými jmény mezi moderátory se stali Kevin Greening nebo osobitá Zoë Ball  a stanici se opětovně podařilo získat přízeň mladých posluchačů a navázat tak na svébytný přístup, s jakými začínala v druhé polovině 60. letech. Změnila se mimochodem i forma zpravodajství – Guy Starkey a Andrew Crisell v knize Radio Journalism v této spojitosti podotýkají, že vždy záleží na prezentaci a kontextu samotné zprávy, právě BBC Radio 1 dokázala své zpravodajství znovu úspěšně přizpůsobit mladšímu publiku, učinit ho                                                    139	GARFIELD,	Simon.	The	Nation's	Favourite:	The	True	Adventures	of	Radio	1.	London:	Faber,	1999,	s.	120.	ISBN	0-571-19735-3.	140	Timeline:	Chris	Evans	and	Virgin.	BBC.co.uk	[online].	26.	6.	2003	[cit.	2017-02-26].	Dostupné	z:	http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/3022702.stm	
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dynamičtějším a zasazovat ho do vhodného kontextu.141 V roce 1996 se stanice přestěhovala  ze sídla Egton House do budovy Yalding House, odkud vysílala až do konce roku 2012.142  2.1.5 Začátek nového tisíciletí  Matthew Bannister po pěti letech, během nichž kompletně přebudoval stanici, odstoupil z pozice ředitele (controllera) BBC Radio 1. V únoru 1998 ho nahradil Andy Parfitt, který následně rozhlasovou stanici pro mladé posluchače vedl celou první dekádu 21. století.143 První výraznou událostí Parfittovy éry se stalo založení nové digitální sesterské stanice BBC Radio 1Xtra.144 Spuštěna byla 16. srpna 2002 a dle tehdejší tiskové zprávy se měla od počátku zaměřit na novou a aktuální černošskou hudbu s důrazem na mladé posluchače, v její hudební dramaturgii proto dodnes figurují žánry jako hip hop, R&B a ragga.145 Vznik nové stanice  do značné míry ovlivnil také vysílání BBC Radio 1, především v přebírání některých hudebních pořadů či v případě moderátorů, kteří působili na obou programech zároveň. V současnosti BBC Radio 1 a BBC Radio 1Xtra souběžně vysílají například noční pořady diskžokeju, jakými jsou Monki, Friction, Annie Nightingale, Benji B a Toddla T.146   Podle ročenky BBC z roku 2003 Radio 1 řešilo netradiční situaci, byla totiž kritizována za to, že svou dramaturgií a formou publicistiky cílí spíše na svobodné a nezadané posluchače, přestože značnou část jeho publika tvořili rodiče dětí a ženatí lidé. Proto se vedení stanice rozhodlo do programu zařadit více prvků spjaté s rodinným životem. Šlo například o příběhy  z milostného života, dokumentované návraty moderátorů do rodného města nebo přednášky hudebníků ve školách pod záštitou BBC Radio 1.147 V létě 2003 stanice obnovila koncept své proslulé Roadshow, která dala posluchačům možnost osobně poznat oblíbené moderátory. Novodobá obdoba tohoto venkovního vysílání z různých měst Velké Británie dostala název One Big Weekend či Radio 1 on the Road. Hvězdami stanice se na počátku tisíciletí staly                                                    141	STARKEY,	Guy	a	Andrew	CRISELL.	Radio	Journalism.	London:	Sage	Publications,	2009,	s.	67.	ISBN	978-1412930154.	142	Past,	Present	and	Future:	The	Story	of	a	Place.	Yaldinghouse.com	[online].	2017	[cit.	2017-02-26].	Dostupné	z:	http://yaldinghouse.com/story/	143	Ben	Cooper	is	appointed	BBC	Radio	1's	new	controller.	BBC.co.uk	[online].	28.	10.	2011	[cit.	2017-02-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/15494493/ben-cooper-is-appointed-bbc-radio-1s-new-controller	144	Nabízí	se	podobnost	mezi	hudební	složkou	Radio	1Xtra	a	pořadem	Scéna	s	Mary	C	na	Radiu	Wave.	145	1Xtra,	the	new	black	music	digital	radio	station	from	the	BBC,	launches	today.	BBC.co.uk:	Press	Office	[online].	16.	8.	2002	[cit.	2017-03-11].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2002/08_august/16/1xtra_launch.shtml	146	Obě	stanice	mají	společného	ředitele	a	programového	ředitele,	kterými	v	současnosti	jsou	Ben	Cooper	a	Rhys	Hughes.	147	BUFTON,	Jonathan.	Radio	One	at	40:	An	Appraisal.	Transdiffusion.org	[online].	3.	10.	2007	[cit.	2017-03-16].	Dostupné	z:	https://www.transdiffusion.org/2007/10/03/radio_one_at_40	
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například moderátorky Jo Whiley, Sara Cox a především uznávaný Zane Lowe, jehož někteří posluchači označovali za pokračovatele legendárního Johna Peela.148   Zásadní událostí minulé dekády v historii BBC Radio 1 se bohužel stalo úmrtí zmíněného Johna Peela. 25. října 2004 ve věku 65 let podlehl infarktu na dovolené v Peru.149 Na stanici působil od jejího spuštění a stal se symbolem objevování nové hudby a budoucích hvězd.150 Z Peelovy vize, tedy objevování nových nadějných umělců a důraz na současné trendy, stanice vycházela i v prvních dvou dekádách 21. století. V telefonickém rozhovoru mi současný programový ředitel BBC Radio 1 Rhys Hughes, který na stanici začal pracovat již v polovině 90. let, řekl, že zmíněné atributy stále představují nedílnou součást identity stanice. „Z tohoto důvodu u nás působí speciálně zaměření moderátoři. Jejích posláním je přinášet nové interprety, ale také pomáhat formovat veřejnou diskuzi a vztah mezi rádiem a posluchači.“151 Mezi tyto osoby se řadí například Huw Stephens nebo diskžokejka Annie Mac, kterou do BBC Radio 1 dovedl právě Hughes. Roku 2011 se novým vedoucím BBC Radio 1 a BBC Radio 1Xtra stal Ben Cooper, mezi jeho hlavní úkoly spadalo přizpůsobit obě stanice sílícímu trendu digitálních médií. V této pozici působí Cooper dodnes.152 V prosinci 2012 se studia a kanceláře stanice přesunuly z budovy Yalding House do nové přistavené části hlavního sídla BBC Broadcasting House. Tyto nové prostory, postavené mimochodem na místě, kam dříve zasahovala budova Egton House, ze které BBC Radio 1 rovněž dlouhodobě vysílalo, dostaly název Peel Wing na památku zesnulého respektovaného diskžokeje Johna Peela.153 Stanice stejně jako české Radio Wave dodnes cílí na mladé publikum.  2.2 Specifikace formátu stanice   Pojem rozhlasový formát a některé jeho typy již teoreticky vymezuje kapitola  s označením 1.2. V této části se proto práce rovnou zabývá podobu formátu BBC Radio 1.                                                      148	BUFTON,	Jonathan.	Turbulent	1.	Transdiffusion.org	[online].	1.	1.	2004	[cit.	2017-03-16].	Dostupné	z:	https://www.transdiffusion.org/2004/01/01/turbulent	149	DEVENISH,	Colin.	British	DJ	John	Peel	Dies.	Rolling	Stone	[online].	26.	10.	2004	[cit.	2017-03-16].	Dostupné	z:	http://www.rollingstone.com/music/news/british-dj-john-peel-dies-20041026	150	Po	oznámení	Peelova	úmrtí	zazněla	ve	vysílání	skladba	Teenage	Kicks	od	britské	kapely	The	Undertones,	kterou	moderátor	dopomohl	zpopulárnit.	151	HUGHES,	Rhys.	Telefonický	rozhovor.	17.10.2016.	152	Ben	Cooper	is	appointed	BBC	Radio	1's	new	controller.	BBC.co.uk	[online].	28.	10.	2011	[cit.	2017-03-17].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/15494493/ben-cooper-is-appointed-bbc-radio-1s-new-controller	153	BBC	to	name	wing	of	new	Broadcasting	House	after	John	Peel.	BBC.co.uk	[online].	2.	3.	2012	[cit.	2017-03-18].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2012/john-peel-wing.html	
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2.2.1 Rozhlasový formát BBC Radio 1  Podle své kompetence v rámci programového portfolia BBC by mělo BBC Radio 1 bavit  a zaujmout mladé posluchače, a to pestrým mixem nové hudby a mluveného slova. V jeho ranním a odpoledním vysílání proto figuruje neopomenutelné zastoupení zpravodajství, které mají za úkol pokrýt oblasti a problematiky blízké dospívajícím a mladým dospělým lidem  ve věku 15 až 29 let. Na základě svého rozhlasového formátu a cílové skupiny rozhlasového auditoria se BBC Radio 1 snaží formovat vkus posluchačů a zvýšit jejich zájem  o kulturní dění ve Velké Británii.154   Milan Šmíd charakterizuje BBC Radio 1 jako „populární hudební program zaměřený  na mladé posluchače obsahující však také podstatnou část mluveného slova“155. Podobně jako u Radia Wave je možné tvrdit, že je osobitý formát stanice kombinací prvků několika rozhlasových formátů. Nejvýrazněji se jedná o tradiční formát Contemporary Hit Radio (CHR), který je určen posluchačské skupině od 12 do 19 let s možným přesahem až k věku 25 let. Josef Vlček uvádí, že jsou rozhlasové stanice CHR založeny na nejaktuálnější hudební produkci, většinu hudební složky tvoří skladby, které nejsou starší než pouhý rok, mohou se však objevit i starší známější skladby. Mezi hlavní znaky CHR patří rotace aktuálních hitparádových hitů, ale i dynamický až lehce agresivní projev moderátorů. Teoretické vymezení CHR se v mnohém podobá formátu Hot AC, který spadá do skupiny Adult Contemporary a částečně vystihuje  i BBC Radio 1. Jádro posluchačů je v tomto případě definováno na 20 až 25 let s možným přesahem na obou stranách věkového spektra. Jeho hudební složka se zakládá na zcela nových písních i tvorbě zavedených populárních interpretů, svou dynamikou a naléhavostí je charakter Hot AC téměř totožný s CHR.156 Podle Vlčkovy definice ale oba zmíněné rozhlasové formáty tvoří minimum mluveného slova, což již neplatí pro BBC Radio 1 – do svého vysílání musí  ve všední den zařazovat minimálně jednu hodinu zpravodajství a za rok by mělo vzniknout minimálně 40 nových dokumentů či rozsáhlejších publicistických příspěvků.157   Nabízí se proto hybridní kombinace hudebního formátů CHR a formátu mluveného slova News, který klade důraz na zpravodajství. Vlček potvrzuje, že jsou smíšené formáty obvyklé především v případě rozhlasových stanic veřejné služby. Důležitost mluveného slova,                                                    154	Radio	1	Service	Licence,	December	2016.	BBC.co.uk	[online].	Prosinec	2016	[cit.	2017-03-18].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/radio/service_licences/bbc_radio_1.html	155	ŠMÍD,	Milan.	Vysílání	veřejné	služby	v	zemích	Evropské	Unie,	jeho	organizace	a	fungování:	případová	studie	pro	Parlament	České	republiky.	Praha,	2011,	s.	15.	156	VLČEK,	Josef.	Rozhlasové	formáty.	In:	Čtrnáct	kapitol	o	rozhlase.	Praha:	Literární	akademie,	2006,	s.	17-18.	ISBN	80-86877-04-3.	157	Radio	1	Service	Licence,	December	2016.	BBC.co.uk	[online].	Prosinec	2016	[cit.	2017-03-18].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/radio/service_licences/bbc_radio_1.html	
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které doplňuje hudební proud, potvrdil i programový ředitel Rhys Hughes. „Snažíme se hovořit o zásadních sociálních jevech. Mám na mysli například přístup k drogám či alkoholu, finanční gramotnost a sexuální záležitosti.“158 Vedení BBC shledává poslání formátu stanice například v propojování Velké Británie a zbytku světa – tedy poskytování světové hudební produkce  a zahraničních aktualit britským posluchačům a naopak zajistit zázemí pro britské umělce  a představovat je publiku v cizích zemích. BBC Radio 1 by se dle svého statusu mělo držet několika hlavních pravidel, mezi něž patří vysoká kvalita, originální přístup a inovátorství. V současnosti se o to pokouší v rámci vysílání na své FM frekvenci, ale také prostřednictvím digitálního přehrávače iPlayer a na internetovém serveru YouTube.159 Hughes proto na stanici pohlíží podobně jako Iva Jonášová v případě  Radia Wave, čili jako  na multiformátovou značku, která musí distribuci svého obsah neustále přizpůsobovat návykům posluchačů a respektovat stále výraznější technologickou a uživatelskou konvergenci médií. „Na tyto proměny jsme zareagovali už před zhruba osmi lety, kdy jsme se začali výrazně víc věnovat našemu YouTube kanálu. V současnosti má BBC Radio 1 na YouTube přes tři a půl milionů odběratelů, což je výrazně nejvíc ze všech rozhlasových stanic na světě.“160   Mezi znaky uživatelské konvergence řadí Václav Moravec například fragmentaci publika a nárůst množství volného času, který uživatelé věnují konzumací mediálních obsahů, a rozvoj takzvaného multitaskingu, tedy jev popisující souběžné vykonávání několika úkonů  ve stejný okamžik. Technologickou konvergenci pak definuje jako propojování uživatelských přístrojů, jakými jsou rádio, počítač, telefon či televize do jednoho přístroje.161 Na tento fenomén mimochodem BBC Radio 1 loni reagovalo tzv. „phone-first“ strategií, v rámci níž dává posluchačům možnost záznamy pořadů a podcasty poslouchat přímo ze svého chytrého telefonu a zároveň je legálně stahovat.162 Tématem propojování a vzájemného ovlivňování médií se zabýval už Marshall McLuhan v knize Jak rozumět médiím. „Rozhlas změnil podobu novinových zpráv i obraz ve zvukovém filmu. Televize drasticky změnila rozhlasové programy i formy věcného či dokumentárního románu.“163 Na závěr podkapitoly je nezbytné zopakovat, 
že je Radio 1 jedním z okruhů britské veřejné služby a je tak financováno z rozpočtu British                                                    158	HUGHES,	Rhys.	Telefonický	rozhovor.	17.10.2016.	159	Radio	1	Service	Licence,	December	2016.	BBC.co.uk	[online].	Prosinec	2016	[cit.	2017-03-18].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/radio/service_licences/bbc_radio_1.html	160	HUGHES,	Rhys.	Telefonický	rozhovor.	17.10.2016.	161	MORAVEC,	Václav.	Média	v	tekutých	časech:	konvergence	audiovizuálních	médií	v	ČR.	Praha:	Academia,	2016,	s.	37,	72.	ISBN	978-80-200-2572-2.	162	SWENEY,	Mark.	BBC	Radio	1	aims	to	be	'Netflix	of	music	radio'	with	phone-first	strategy.	BBC.co.uk	[online].	19.	9.	2016	[cit.	2017-04-06].	Dostupné	z:	https://www.theguardian.com/media/2016/sep/19/bbc-radio-1-aims-to-be-netflix-of-music-radio-with-phone-first-strategy	163	MCLUHAN,	Marshall.	Jak	rozumět	médiím:	extenze	člověka.	Praha:	Mladá	fronta,	2011,	s.	67.	ISBN	978-80-204-2409-9.	



	 48	
Broadcasting Corporation. Na chod BBC Radio 1 je z něj pro období 2016/2017 vyhrazeno celkově 34,7 milionů liber. Změny v ročních výdajích určených BBC Radio 1, které přesáhnou 10 % předem určené částky, musí schvalovat nadace BBC Trust.164 Dle aktuální ročenky BBC do všech svých rozhlasových stanic v uplynulém roce investovalo 277,3 milionů liber.165  2.2.2 Hudební dramaturgie BBC Radio 1  BBC Radio 1 zakládá svou hudební dramaturgii a z velké části také celou svou identitu  na novinkách. Na rozdíl od Radia Wave, které nově vydané skladby do vysílání nepřidává  na základě komerčního úspěchu, se hlavní vysílací proud britské stanice pro mladé posluchače 
řídí hitparádovým formátem Top 40, respektive The Official UK Top 40 Singles Chart. Reflektování oficiální britské hitparády zajišťuje, že se v denním vysílání objevují komerčně úspěšné singly napříč žánry. V současně jde převážně o pop, R&B, taneční hudbu a poprock. Ve večerních hodinách dostávají podobně jako na Radiu Wave prostor hudební pořady zaměřené na konkrétní žánr či scénu.166 V této rozmanitosti shledává Rhys Hughes důvod dlouholetého úspěchu rádia. „Jako stanice veřejné služby musíme neustále přizpůsobovat naše hudební směřování cílové skupině posluchačů. Proto v programu máme show zaměřenou  na žánry jako drum’n’bass, grime a hip hop.“167 Hudební výběr denního vysílání, tedy mimo 
žánrově zaměřené pořady, se sestavuje na základě Top 40 a uvážení hudebního ředitele Chries Price. Mezi hudebně specializované pořady lze zařadit pořad diskžokeje Thomase Mackenzie Bellse alias Toddla T s důrazem na současnou elektroniku nebo víkendovou noční The Rap Show with Charlie Sloth orientovanou na rap.  Dvě třetiny hudební složky BBC Radio 1 představují nové písně, které nejsou starší než jeden rok. Za celý rok musí minimálně 40 % z pouštěné hudby v denním vysílání zastupovat tvorba britských interpretů a u nejméně 45 % z veškeré muziky za rok musí jít o novou hudbu, která vznikla v daný rok. Ve vysílání stanice by se měla týdně objevit nejméně jedna hodina specifikované muziky s konkrétním žánrovým zaměřením či přesahem. BBC Radio 1 se zároveň snaží utvořit jistou platformu pro mladé nadějné hudebníky napříč žánrovým spektrem, i proto se vysílají některé pořady (například večerní show moderátora s pseudonymem MistaJam, která se zaměřuje na všechny podoby urban music) zároveň na sesterské stanici BBC                                                    164	Radio	1	Service	Licence,	December	2016.	BBC.co.uk	[online].	Prosinec	2016	[cit.	2017-03-18].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/radio/service_licences/bbc_radio_1.html	165	BBC	Annual	Report	and	Accounts	2015/16.	BBC.co.uk	[online].	Červenec	2016	[cit.	2017-03-18].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/ara	166	BBC.	BBC	Trust	Review	of	Music	Radio:	Final	Report	of	Qualitative	Research.	London,	2014.	167	HUGHES,	Rhys.	Telefonický	rozhovor.	17.10.2016.	
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Radio 1Xtra. Podle analýzy hudebních rozhlasových stanic, který nechala provést nadace BBC Trust, vnímají posluchači Radio 1 ve večerních hodinách jako základní zdroj nových informací o hudbě a každodenní cestu k rozšiřování svého vkusu. Souvisí s tím i živá hudba, tedy klasické koncerty přímo z prostorů budovy Broadcasting House, které dostávají v programovém schématu prostor, a to především skrze pořad Radio 1‘s Live Lounge, který momentálně moderuje Clara Amfo.168 Vysílání stanice je často využíváno pro exkluzivní celosvětové premiéry nových písní populárních britských umělců.   BBC Radio 1 bývá v posledních letech kritizováno za čím dál výraznější inklinaci k mainstreamové produkci, tedy komerčně úspěšné hudbě středního proudu. Z jednoho úhlu pohledu je tento jev zcela přirozený, stanice reflektuje trendy a skutečnost, že hip hop či elektropop promlouvají k současnému společenskému a kulturnímu dění mladých lidí více než kytarový rock. Přestože se po hudební stránce současná podoba BBC Radio 1 neshoduje s jejím směřováním na počátku 90. let, stále vychází z vize Matthewa Bannistera – upřednostňuje mladé talentované umělce ze všech částí Velké Británie a zásadně jim pomáhá v počátku kariéry. Současnou vizi stanice zajímavým způsobem popsal hudební ředitel Chris Price v rozhovoru pro The Guardian: „Unikátní na nás je to, že pouštíme zcela novou hudbu v kombinaci se známými hvězdami, což nám dává větší rozsah a sílu. Kdybychom hráli výhradně muziku, kterou ignorují jiná média, tak bychom se stali samostatnou stanicí  mimo zbytek éteru. Ztratili bychom možnost postupně vytvářet a propagovat hity, což znamená, 
že by komerční rádia neměla co hrát.“169 Podkapitolu o hudební dramaturgii Radia Wave uzavírá přehled nejhranějších skladeb za rok 2016, v případě BBC Radio 1 bohužel tyto kompletní údaje nejsou veřejně k dispozici. Pro ilustraci rozdílnosti v dramaturgii obou stanic se nicméně podařilo dohledat analýzu nejhranějších písní na BBC Radio 1 v období od 3. ledna 2016 do 6. října 2016, který zpracovala organizace Radio Monitor.170 V této době stanice nejčastěji pouštěla skladbu One Dance od rappera Drakea a píseň Stressed Out od kapely Twenty One Pilots. Kompletní seznam deseti nejhranějších skladeb je umístěn v příloze práce.                                                      168	BBC.	BBC	Trust	Review	of	Music	Radio:	Final	Report	of	Qualitative	Research.	London,	2014.	169	KHOMAMI,	Nadia.	Radio	wouldn’t	have	any	hits	to	play	if	we	were	niche,	says	Radio	1	music	chief.	The	Guardian	[online].	12.	3.	2016	[cit.	2017-03-19].	Dostupné	z:	https://www.theguardian.com/media/2016/mar/12/radio-1-boss-chris-price	170	INGHAM,	Tim.	Here	are	BBC	Radio	1’s	most-played	artists	this	year.	Are	there	enough	UK	acts?	Musicbusinessworldwide.com	[online].	7.	10.	2016	[cit.	2017-03-19].	Dostupné	z:	http://www.musicbusinessworldwide.com/bbc-radio-1s-played-artists-year-enough-uk-acts/	
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2.2.3 Cílová skupina posluchačů, poslechovost a její proměny Milan Šmíd v přeložené verzi Produkčních směrnic BBC z roku 1992 uvádí, že British Broadcasting Corporation coby veřejná instituce musí vycházet vstříc veřejným zájmům  a monitorovat názor publika všech svých televizních kanálů a rozhlasových stanic.171 To platí i pro BBC Radio 1, které svou hudební složku i témata publicistických příspěvků neustále přizpůsobuje své konkrétní cílové skupině. Momentálně operuje s publikem ve věku od 15  do 29 let, jde tedy především o dospívající a mladé dospělé jedince. Jak již bylo řečeno, tuto skutečnost reflektuje zahrnutí aktuální hudební produkce, podpora začínajících umělců  a poskytování mluveného slova na témata, která souvisejí s životem mladých lidí.172 Stejně jako v případě Radia Wave se musí mladé posluchačské skupině přizpůsobovat i jazykový projev moderátorů stanice, v případě britské stanice je tudíž velmi dynamický a jde především  o hovorovou formu jazyka. Podle směrnic BBC je zařazení silného jazyka do pořadu věcí úsudku jednotlivých producentů a jejich zdravého rozumu, jenž by jim měl umožnit identifikaci takových slov, která by mohla být problematická, stejně jako těch okolností, v nichž jejich užití může být zaručeno.173 Zajímavý pohled na vývoj jazykového projevu v anglosaském rozhlase nabízí Neil Postman ve známé knize Ubavit se k smrti. Uvádí například, že právě rozhlas je nejlépe uzpůsobený k přenosu racionálního, komplexního jazykového projevu, ale následně dodává: „Přesto, a to i tehdy, odhlédneme-li od toho, nakolik je dnes rozhlas v zajetí hudebního průmyslu, se nelze ubránit nepříjemnému dojmu, že jazyk, který z rozhlasu slýcháme, je stále výrazněji primitivní, fragmentarizovaný a zaměřený na vyvolání živočišných reakcí; jinými slovy, stává se analogií všudypřítomné rockové hudby, která tvoří pro rozhlas hlavní zdroj příjmů.“174 Přestože se Postmanova poznámka věnovala spíše soukromým rozhlasovým stanicím, podobný jev v současnosti platí i pro první stanici britské veřejné služby. Projev moderátorů či diskžokejů v ranním a odpoledním vysílání je založený na energičnosti a humoru ve formě vtipných historek, telefonátů či her. Typického posluchače BBC Radio 1 si jeho programový ředitel Rhys Hughes představuje jako přibližně dvacetiletého studenta, který často chodí na koncerty a upřednostňuje taneční hudbu. Hughes nicméně na toto téma dodává, že je obtížné najít zcela tradičního posluchače stanice – na základě rozsáhlé věkové skupiny se totiž liší také preference jednotlivých zástupců publika.175                                                    171	ŠMÍD,	Milan.	Produkční	směrnice	BBC.	Praha:	Oborové	a	dokumentační	a	informační	středisko	ČT,	1992,	s.	69.	172	Radio	1	Service	Licence,	December	2016.	BBC.co.uk	[online].	Prosinec	2016	[cit.	2017-03-19].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/radio/service_licences/bbc_radio_1.html	173	ŠMÍD,	Milan.	Produkční	směrnice	BBC.	Praha:	Oborové	a	dokumentační	a	informační	středisko	ČT,	1992,	s.	46.	174	POSTMAN,	Neil.	Ubavit	se	k	smrti:	veřejná	komunikace	ve	věku	zábavy.	Praha:	Mladá	fronta,	1999,	s.	120-121.	ISBN	80-204-0747-2.	175	HUGHES,	Rhys.	Telefonický	rozhovor.	17.10.2016.	
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Poslechovost i její proměny analyzuje ve Velké Británie agentura RAJAR (Radio Joint Audience Research Limited), která vznikla roku 1992. Vlastní ji BBC, coby médium veřejné služby, a instituce Radiocentre, jež zastupuje komerční stanice ve Velké Británii.176 V současnosti se tak prostřednictvím RAJAR využívá deníkové metody výzkumu rozhlasového auditoria.177 Respondenti musejí v průzkumu vybrat stanice, které pravidelně poslouchali  ve zkoumaném období, které někdy slyšeli a které měli možnost slyšet náhodou.178 Výsledky posledního výzkumu RAJAR, které jsou veřejně k dispozici například na britském odborném portálu Media.info, se věnují čtvrtému kvartálu roku 2016, jde tedy o období od začátku září 2016 do konce prosince 2016.179 V posledním čtvrtletí roku 2016 podle výzkumu poslouchalo BBC Radio 1 týdně 9 562 000 posluchačů od 15 let výše. Jde tedy o 18 % z celkového počtu 54 029 000 zkoumaných britských občanů starších 15 let. Na jednoho posluchače připadá týdně průměrně 6,4 hodin poslechu stanice, všichni posluchači dohromady poslouchají BBC Radio 1 celkem 60 758 000 hodin týdně. Share BBC Radio 1 činil na základě těchto výsledků 5,8 %.180 Share určuje podíl posluchačů cílové skupiny od 15 let výše, kteří měli ve zkoumaný časový úsek zapnutý přijímač pro konzumaci rozhlasového vysílaní a poslouchali danou stanici.181  Na základě podrobných výsledků RAJAR, analyzovaných zmíněným odborným portálem media.info, je zároveň možné určit proměny poslechovosti od roku 1999  do současnosti. Podle průzkumů poslouchalo BBC Radio 1 nejvíce lidí v období okolo září 2011, šlo celkem o 11 850 000 posluchačů týdně. Naopak nejmenší týdenní poslechovost zaznamenala stanice v prosinci 2003, konkrétně jen 9 440 000 posluchačů. Zcela odlišné výsledky nalezneme v případě celkového počtu hodin, kdy publikum BBC Radio 1 poslouchá. Svého maxima stanice dosáhla v období okolo září 2000, kdy ji všichni posluchači nad 15 let poslouchali celkově 114 749 000 hodin týdně, s minimem se naopak setkala v prvním čtvrtletí minulého roku, jednalo se pouze o 56 780 000 hodin.182 Tyto markantní rozdíly si můžeme vysvětlit změnami v návycích posluchačů, ale i technologickými inovacemi, které publiku                                                    176	Průzkumy	RAJAR	jsou	první	společnou	formu	průzkumu	poslechovosti	pro	britské	komerční	i	veřejné	stanice	–	do	roku	1992	si	BBC	výzkum	zpracovávala	sama	a	pro	komerční	stanice	fungovala	organizace	JICRAR	(Joint	Industry	Committee	for	Radio	Audience	Research).			177	První	část	deníkové	metody	RAJAR	se	věnuje	celkové	konzumaci	všech	typů	médií,	v	druhém	oddíle	však	podrobně	zkoumá	pouze	rozhlas.	178	HANKUSOVÁ,	Veronika.	Vývoj	výzkumu	rozhlasových	posluchačů	v	Československu	a	v	České	republice.	1.	vyd.	Praha:	Karolinum,	2006,	s.	50.	ISBN	80-246-1092-2.	179	Výsledky	poslechovosti	za	první	kvartál	roku	2017	budou	zveřejněny	18.	května,	tedy	až	po	odevzdání	této	práce.	180	BBC	Radio	1	-	listening	figures.	Media.info	[online].	2017	[cit.	2017-03-20].	Dostupné	z:	https://media.info/radio/stations/bbc-radio-1/listening-figures	181	OSVALDOVÁ,	Barbora	a	Jan	HALADA.	Praktická	encyklopedie	žurnalistiky	a	marketingové	komunikace.	3.	,	rozš.	vyd.	Praha:	Libri,	2007,	s.	193.	ISBN	978-80-7277-266-7.	182	BBC	Radio	1	-	listening	figures.	Media.info	[online].	2017	[cit.	2017-03-20].	Dostupné	z:	https://media.info/radio/stations/bbc-radio-1/listening-figures	
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dávají možnost konzumovat program více cestami, případně zpětně prostřednictvím archivu  na oficiálních internetových stránkách stanice. Domněnku dotvrzuje také programový ředitel BBC Radio 1. „Zčásti za to mohou technologické inovace a z části skutečnost, že mladí lidé mají mnoho jiných alternativ, jak poslouchat hudbu a trávit čas. Před 10 lety fungovala ve Velké Británii přímá konkurence mezi rozhlasovými stanicemi. Dnes tuto situaci výrazně mění digitální platformy jako Spotify a Apple Music.“183 Vývoj poslechovosti stanice od roku 1999 do současnosti demonstrují následující grafy, které vycházejí z výsledků RAJAR zveřejněných na portálu Media.info. Ve všech třech případech se věnují pouze posluchačům starších 15 let. 
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186 Vývoj sharu BBC Radio 1   Z výsledků RAJAR lze také určit, jak si BBC Radio 1 vede v porovnání s ostatními britskými rozhlasovými stanicemi. Se svými 9 562 000 posluchači týdně je stále třetí nejposlouchanější stanicí ve Velké Británii. Podle aktuálního průzkumu je nejvíce poslouchané BBC Radio 2, jehož týdenní poslechovost činí 15 051 000 posluchačů a které mimochodem svým formátem velmi připomíná BBC Radio 1 před rokem 1993. Na druhém místě je v současnosti další  ze stanic British Broadcasting Corporation, a sice BBC Radio 3 se svými 11 332 000 posluchači týdně.187  2.3 Charakteristika programového schématu BBC Radio 1   Tato podkapitola pojednává o aktuálním programovém schématu BBC Radio 1. Teoretické vymezení pojmů, jako jsou programové schéma, program a pořad, už obsahuje podkapitola 1.3.1 věnující se programu Radia Wave. V této části se proto práce přímo zabývá podobou a časovým vymezením jednotlivých složek programu BBC Radio 1. Rovněž se snaží charakterizovat konkrétní publicistické pořady.  2.3.1 Vysílání ve všední dny  Pro popis současného programového schématu jsem kromě detailního poslechu vysílání využil oficiální webovou stránku BBC Radio 1.188 Jednotlivé pořady, respektive relace,                                                     186	Tamtéž	187	Listening	Figures:	Quarterly	Listening.	Rajar.co.uk	[online].	[cit.	2017-03-20].	Dostupné	z:	http://www.rajar.co.uk/listening/quarterly_listening.php	188	Schedule.	BBC.co.uk	[online].	[cit.	2017-03-24].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/radio1/programmes/schedules	
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ve většině případů nesou název moderátora nebo diskžokeje, který jimi provází. Hlavní vysílání ve všední dny zahajuje proslulá ranní The Radio 1 Breakfast Show. Již od roku 2012 ji moderuje Nick Grimshaw, který mimochodem bývá v posledních letech kritizován a označován za jeden z důvodů, proč BBC Radio 1 přichází o posluchače – jak již ale naznačuje předchozí kapitola, mezi důvody patří bezesporu také změna návyků posluchačů.189 Hlavní ranní show je vysílána každý všední den od 6.33 do 10.00. Navazuje na ni dopolední relace moderátorky Clary Amfo, která na stanici přešla ze sesterského BBC Radio 1Xtra. Na její show je vyhrazen časový úsek  od 10.00 do 12.45 a nese podtitul „The home of Radio 1's Live Lounge“. Právě v tuto dobu se do vysílání dostávají vystoupení hudebníků, kteří živě hrají přímo z prostor BBC Broadcasting House. Tyto výstupy, většinou jde o jednu píseň z repertoáru umělce a jednu předělávku cizí tvorby, prokládají rozhovory s danými muzikanty a následně je některé z nich možné zpětně zhlédnout na YouTube kanálu BBC Radio 1.190   Ve 12.45 stanice vysílá svůj první čtvrthodinový zpravodajsko-publicistický blok Newsbeat, jemuž se bude bakalářská práce blíže věnovat. Mimo tuto hlavní zpravodajskou relaci nabízí vysílání každou hodinu jedno (v ranních hodinách rovnou dvě) stručné rekapitulace aktuálních zpráv. Od 13.00 do 16.00 každý všední den vysílá svou show populární moderátor Scott Mills, který na stanici působí už od roku 1998.191 Jeho odpolední relace je vedle hudby založena na humoru, dynamickém projevu a interakci s občasným kolegou Chrisem Starkem, ale také s posluchači přes telefon či sociální média. Oficiální web stanice shrnuje show stručnou větou „Scott Mills baví národ“ a také dle odpovědí respondentů v analýze poslechovosti, kterou nechala zrealizovat nadace BBC Trust, patří právě Scott Mills mezi nejzábavnější prvky současného programu BBC Radio 1.192   Po Scottu Millsovi se vysílání ujímá Greg James s další hudebně-zábavná show. Jeho relace obsahuje kromě tradičních moderátorských vstupů například čtvrteční rozhovory  se známými osobnostmi, telefonáty s posluchači, filmové recenze a další mluvené slovo. Jamesova show je od pondělí do čtvrtku vysílána vždy v čase od 16.00 do 19.00 s čtvrthodinovou pauzou na druhou zpravodajsko-publicistickou relaci Newsbeat v 17.45, která de facto rozděluje pořad na dvě části. Liší se pouze pátek – od 16.00 do 17.45 Greg James                                                    189	ADETULA,	Elizabeth.	Radio	1	has	‘lost	a	fifth	of	its	listeners’	according	to	new	figures.	Metro.co.uk	[online].	9.	2.	2017	[cit.	2017-03-24].	Dostupné	z:	http://metro.co.uk/2017/02/09/radio-1-has-lost-a-fifth-of-its-listeners-according-to-new-figures-6437856/	190	BBC	Radio	1.	YouTube	[online].	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	https://www.youtube.com/user/bbcradio1	191	Scott	Mills.	BBC.co.uk	[online].	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/4DtTq8dYWYpflW2q0Fz7cf8/scott-mills		192	BBC.	BBC	Trust	Review	of	Music	Radio:	Final	Report	of	Qualitative	Research.	London,	2014.	
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moderuje The Official Chart, tedy tradiční hudební program rekapitulující současný stav britské hitparády, a poté od 18.00 do 19.00 tentýž moderátor vede relaci BBC Radio 1's Dance Anthems zaměřenou na taneční hudbu středního proudu. I v případě pátku Jamesovo vysílání  na čtvrthodiny přerušuje Newsbeat. Stejně jako Scotta Millse také Grega Jamese posluchači označují za jednu z nejzábavnějších současných osobností stanice, například kvůli spontánním telefonátům na neznámá čísla či netypické interaktivní hry s posluchači.193   Časový úsek mezi 19.00 a 21.00 moderuje od pondělí do čtvrtku diskžokej Pete Dalton známý pod pseudonymem MistaJam. Jeho show zahajuje večerní vysílání BBC Radio 1, které dává větší důraz na samotnou hudební složku a je žánrově více vyhrazené než předchozí části programového schématu. MistaJam, který působí také na sesterské stanici BBC Radio 1Xtra,  se zaměřuje na zcela aktuální tvorbu a dosud neobjevené hity. Vysílání v tomto čase převzal v lednu 2017 po hvězdné moderátorce Annie Mac z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou.194 Respektovanou Annie Mac, jež se těší enormní popularitě u posluchačů BBC Radio 1, na stanici mimochodem přivedl programový ředitel Rhys Hughes. „Od Annie jsme chtěli, aby se zaměřila na alternativnější scénu a taneční muziku. Je ironické, že se postupně stala nejznámější ženskou diskžokejkou a moderátorkou v rámci elektronické hudby. Za tento úspěch ale samozřejmě Annie vděčí sobě, nikoliv mně.“195 Páteční slot zmíněné moderátorky v čase od 19.00 až do 22.00 (tedy o hodinu déle než předchozí dny) momentálně zastává Danny Howard a nabízí posluchačům elektronickou a taneční muziku.   Večerní vysílání mezi 21.00 a 22.00 se poté liší každý všední den. V pondělí jde o pořad  Radio 1‘s Specialist Chart moderátora Phila Taggarta, který představuje nejčastěji hrané  a oblíbené nahrávky moderátorů večerního či nočního vysílání BBC Radio 1. Úterý je v tuto dobu vyhrazeno pro publicistickou relaci v podobě hodinové relace BBC Radio 1 & 1Xtra‘s Stories. Také středeční vysílání se touto hodinou věnuje publicistice skrze pořad The Surgery, v němž dvojice moderátorek Gemma a Dr Radha diskutují o problémech mladých lidí. Čtvrteční vysílání od 21.00 do 22.00 patří ojedinělé relaci Radio 1‘s Artist Takeover probíhající každý týden v režii jiné kapely či umělce, který sám vybírá seznam pouštěných písní. Hudební složka tak v rámci tohoto pořadu často markantně vybočí z tradiční dramaturgie BBC Radio 1. V pátek, jak již bylo řečeno, do programového schématu stále zasahuje elektronická show Dannyho Howarda. Následující noční úsek vysílání od 22.00 do 1.00 patří od pondělí do středy                                                    193	Tamtéž	194	MistaJam	takes	over	from	Annie	Mac	on	BBC	Radio	1.	BBC.co.uk	[online].	19.	9.	2016	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2016/mistajam-takes-over-annie-mac	195	HUGHES,	Rhys.	Telefonický	rozhovor.	17.10.2016.	
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respektovanému velšskému moderátorovi a hudebnímu publicistovi jménem Huw Stephens, který na BBC Radio 1 začínal už v roce 1999, když mu bylo pouhých 17 let.196 Ve svém současném pořadu dává prostor neobjeveným umělcům a mladým talentům, ale rovněž ho doplňují hosté, se kterými diskutuje. O důležitosti Stephensova pořadu se v našem rozhovoru zmínil také programový ředitel Rhys Hughes. „Regionální stanice BBC mají takzvanou Introducing Show, které se může zúčastnit jakákoliv kapela či interpret, který na internet nahraje svou tvorbu. Nejlepší z nich se dostanou k nám, respektive do vysílání Huwa Stephense, což může v důsledku zásadním způsobem nastartovat kariéru.”197 Čtvrtek touto dobou patří hudebnímu proudu BBC Radio 1‘s Residency, který nepřerušuje žádné mluvené slovo. V pátek pak jde o show uznávaného diskžokeje Peta Tonga s jeho výběrem elektronické hudby.  Noční vysílání v čase od 1.00 do 4.00 je vyhrazeno hudebním žánrovým pořadům jednotlivých diskžokejů, kteří se věnují konkrétnímu elektronickému žánru. V pondělí je to diskžokej Monki, v úterý Friction, ve středu Annie Nightingale, ve čtvrtek Benji B a v pátek Toddla T. Všechny tyto relace vysílá souběžně BBC Radio 1Xtra. Ve 4.00 pak na BBC Radio 1 začíná brzká ranní show s Adele Roberts, která je dle oficiálního webu stanice určena všem, kteří déle ponocují nebo už naopak vstávají. Její pořad obsahuje mluvené slovo i hudbu a je vystavěn obdobně jako hlavní ranní Breakfast Show s Nickem Grimshawem, která volně navazuje přesně v 6.33.  2.3.2 Vysílání o víkendu  Víkendové programové schéma se v mnoha ohledech velmi podobá vysílání ve všední dny. V sobotu a neděli program zahajuje víkendová obdoba Breakfast Show, kterou  moderuje moderátor Devin Griffin. Tato ranní show se jmenuje podle moderátorovy přezdívky, tedy Dev, a je vysílána od 6.00 do 10.00. Formátem se pořad téměř neliší od Breakfast Show všedních dnů, je tedy založený na osobnosti moderátora Deva, jeho historkách, příležitostných rozhovorech s hosty ve studiu, interakci s posluchači a hudbě na přání. Časový úsek mezi 10.00 a 13.00 vyplňuje zábavně-hudební The Matt Edmondson Show, jež svou skladbou připomíná například zmíněný pořad Scotta Millse, jehož mimochodem právě Matt Edmondson nahrazuje                                                    196	Huw	Stephens.	BBC.co.uk	[online].	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/5D9Fr5LYh9ZPCfgmFyfsWjd/huw-stephens	197	HUGHES,	Rhys.	Telefonický	rozhovor.	17.10.2016.	
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v případě nepřítomnosti.198 Od 13.00 do 16.00 vysílání vede moderátorka Alice Levine, která je považována za vycházející mladou hvězdu současného týmu BBC Radio 1.199   Odpolední vysílání mezi 16.00 a 19.00 zaplňuje relace BBC Radio 1's Dance Anthems věnovaná taneční hudbě, jde o stejný pořad jako v pátečním vysílání, v tomto případě ho však moderuje Danny Howard. V neděli stanice od 16.00 do 18.00 vysílá zábavně-hudební pořad teprve jednadvacetiletého herce a moderátora Cela Spellmana, od 18.00 do 19.00 pak tentýž moderátor vede pořad Radio 1's Most Played, v němž představuje nejhranější skladby stanice uplynulého týdne.200 Časový úsek mezi 19.00 a 22.00 je určen žánrovým pořadům – v sobotu jde o show již zmiňovaného diskžokeje s pseudonymem MistaJam, která se souběžně vysílá rovněž na BBC Radio 1Xtra a v neděli pak Rock Show  s Danielem P Carterem orientovanou na rockovou a metalovou muziku. Sobotní vysílání uzavírá The Rap Show s Charliem Slothem, který představuje hudební žánr rap vždy od 22.00 do 1.00, v neděli ve stejnou dobu vysíláním provází Phil Taggart se svou show zaměřenou na různé směry současné klubové muziky.  Noční a brzké ranní hodiny jsou stejně jako u všedních dnů vyhrazeny konkrétním diskžokejům, v sobotu od 1.00 do 4.00 je to konkrétně B.Traits se svou undergroundovou taneční hudbou a v neděli DJ Target, který prezentuje především rave a jeho variace.  Před sobotní ranní show, tedy mezi 4.00 a 6.00 běží tradiční hudební pořad BBC Radio 1's Essential Mix, do něhož hudbu vybírá každý týden jiný světově uznávaný diskžokej. Essential Mix má své místo v programovém schématu už roku 1993, jde zároveň o jeden z mála současných pořadů, které se nevysílají živě, hudební výběr zahajuje mluvené slovo moderátora Peta Tonga.201 V neděli od 4.00 do 6.00 vysílá BBC Radio 1 a zároveň BBC Radio 1Xtra show Diplo and Friends, kterou vede diskžokej Diplo a jeho kolegové.   2.3.3 Publicistické a diskuzní pořady  Stejně jako v části o Radio Wave se i v této kapitole práce zabývá konkrétními publicistickými pořady stanice. Současné programové schéma BBC Radio 1 disponuje pouze                                                    198	The	Radio	1	Archive.	Radio1archive.blogspot	[online].	13.	12.	2015	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://radio1archive.blogspot.cz/p/the-matt-edmondson-show-archive.html	199	Radio	1	announces	new	Rock	Show.	BBC.co.uk	[online].	5.	6.	2014	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2014/r1-rock-show	200	Cel	Spellman	to	host	new	Radio	1	show	dedicated	to	number	ones.	BBC.co.uk	[online].	25.	6.	2015	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/33264556/cel-spellman-to-host-new-radio-1-show-dedicated-to-number-ones		201	Essential	Mix.	Mixesdb.com	[online].	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	https://www.mixesdb.com/db/index.php/Category:Essential_Mix	
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třemi pořady, které se specializují ryze na diskuze či publicistické příspěvky, ostatní pořady  a relace spíše propojují hudbu s mluveným slovem a občasnými rozhovory. O publicistice  (ale také zpravodajství) napříč denním programem pojednává komparativní analýza. K následující charakterizaci jsem využil oficiální web stanice a detailní poslech pořadů.  BBC Radio 1 & 1Xtra‘s Stories  (Středa v 21.00–22.00) BBC Radio 1 & 1Xtra‘s Stories je hodinový publicistický pořad, v němž se moderátoři  a redaktoři jako Chris Stark a Greg James věnují určitému společenskému či kulturnímu tématu. Stories mají většinou formu rozhlasového dokumentu s reportážními prvky, které zároveň doplňují hudební ukázky související s tématem. Rozhlasový dokument je možné definovat jako formu zprostředkování autentického zvukového svědectví o událostech a osobách.202 Josef Maršík uvádí, že dokument prostupuje napříč několika rozhlasovými žánry, jde především  o publicistický rozhovor, reportáž a rozhlasové pásmo.203 Pavel Kácha mimo jiné dodává, že oproti jiným publicistickým formám, jako jsou rozhovor a reportáž, se autor stává spíše zprostředkovatelem sdělení.204 Oficiální web BBC Radio 1 popisuje svůj pravidelný dokumentární pořad jako prostor pro investigativní průzkumy muzikantů, kapel, scén, ér, nahrávek a kulturních fenoménů, které nějakým způsobem ovlivnily současnou podobu hudebního světa. V minulých letech šlo o interprety a osobnosti jako Metallica, The Clash, Muse, Jay-Z, Daft Punk a John Peel. Některé díly pořadu jsou přebírány ze zpravodajské relace Newsbeat, jiné naopak vznikají na zahraničních cestách moderátorů.205  Newsbeat (Středa až pátek v 12.45–13.00 a 17.45–18.00) Newsbeat je tradiční relace věnovaná zpravodajství a publicistice zabývající se společenskými tématy z domova i světa. Přestože ji samo BBC Radio 1 označuje za zpravodajský pořad, obsahuje rovněž reportáže či komentáře redaktorů. Témata jsou většinou shodná s aktualitami,                                                    202	OSVALDOVÁ,	Barbora	a	Jan	HALADA.	Praktická	encyklopedie	žurnalistiky	a	marketingové	komunikace.	3.	,	rozš.	vyd.	Praha:	Libri,	2007,	s.	57.	ISBN	978-80-7277-266-7.	203	MARŠÍK,	Josef.	Výběrový	slovníček	termínů	slovesné	rozhlasové	tvorby.	Praha:	Sdružení	pro	rozhlasovou	tvorbu,	1999,	s.	9.	ISBN	80-238-5619-7.	204	KÁCHA,	Pavel.	Publicistika	a	dokumentaristika.	In:	Čtrnáct	kapitol	o	rozhlase.	Praha:	Literární	akademie,	2006,	s.	75.	ISBN	80-86877-04-3.	205	About	Radio	1	Stories.	BBC.co.uk	[online].	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/34Hl98Rj7518hSN6xSfTJVv/about-radio-1-stories	
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kterým se v průběhu celého dne věnují pravidelné krátké zpravodajské přehledy. Newsbeat trvá vždy čtvrthodiny a je vysílán dvakrát denně, v obou případech se věnuje stejným tématům, ale 
často k nim ve dvou relacích přistupuje jiným způsobem či publicistickým žánrem. Mezi jeho tvůrce patří například Tina Daheley, Chris Smith a Anna Collinson. The Surgery (Středa v 21.00–22.00) The Surgery (v překladu operace či chirurgický zákrok) je diskuzní pořad pojednávající  o tématech spjatých s životem zejména mladých lidí. Hodinová relace připomíná poradnu, v rámci níž dvojice moderátorek zodpovídá dotazy spjaté s drogami, sexuálními záležitostmi, zdravím apod. The Surgery vede Gemma Cairney, která dříve působila na BBC Radio 1Xtra,  a praktická lékařka Radha Modgil, jež mediálně vystupuje i na jiných kanálech a stanicích BBC. Cairney o pořadu, který BBC Radio 1 vysílá už od roku 1999, míní: „Vždy mě inspirovala upřímnost a srdečnost The Surgery, v mnoha ohledech pro mě představuje hlavní kouzlo celého Radio 1. Jde o bezpečné místo, kde se lidé mohou zeptat na cokoliv, svobodně hovořit o svých problémech i o tom, co mají na srdci.“206 Každá epizoda se věnuje jinému tématu, jako jsou puberta, rozvody nebo sebepoškozování. Během pořadu volají posluchači s dotazy a dvojice poradkyň o nich následně diskutuje mezi sebou a příležitostnými hosty z odborných řad. Diskuzi v rozhlase lze charakterizovat jako rozhovor polemického charakteru dvou nebo více účastníků, čili obecné uvažování o konkrétním tématu z různých stanovisek a úhlů pohledu.207  2.4 Zpravodajství a publicistika na BBC Radio 1  Následující podkapitola popisuje, jakým způsobem BBC Radio 1 v současnosti přistupuje ke zpravodajství a publicistice ve svém hlavním vysílání. Vychází například  z Produkčních směrnic BBC a posledních výročních zpráv. Blíže se formě publicistických příspěvků a zpravodajských relací práce věnuje v závěrečné komparativní analýze.                                                     206	Gemma	Cairney.	BBC.co.uk	[online].	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/5xSChngl4GxZkbKVKr4yhx4/gemma-cairney	207	OSVALDOVÁ,	Barbora	a	Jan	HALADA.	Praktická	encyklopedie	žurnalistiky	a	marketingové	komunikace.	3.	,	rozš.	vyd.	Praha:	Libri,	2007,	s.	55.	ISBN	978-80-7277-266-7.	
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2.4.1 Zpravodajství ve vysílání BBC Radio 1  BBC Radio 1 ve svém vysílání poskytuje posluchačům každou hodinu jednu stručnou rekapitulaci aktuálních zpráv. Ty se v programu objevují vždy uprostřed každé hodiny, v případě ranní relace dokonce na začátku a v půlce hodiny (tedy v 7.00 a 7.30, ale také v 8.00 a 8.30). Zpravodajské relace se vyznačují stopáží dvou až tří minut (výjimečně v některých případech trvají pouze jednu minutu) a připravují je především redaktoři Chris Smith, Tina Daheley a Anna Collinson. Není bez zajímavosti, že se tito redaktoři v průběhu dne  u zpravodajských relací střídají. Kromě toho má své pevné místo v programovém schématu 
čtvrthodinová zpravodajsko-publicistická relace Newsbeat, a to každý všední den ve 12.45  a 17.45. BBC Radio 1 náplň svého zpravodajství přizpůsobuje cílové skupině mladších posluchačů, kromě tradičních zpráv z domova a zahraničí tak v konkrétních zpravodajských blocích figurují témata spojená se sociálními jevy, které mívají přesah až do publicistiky.   Programový ředitel Rhys Hughes uvádí, že se stanice pokouší hovořit o všem, co se dotýká mladých lidí. „V rámci zpravodajství šlo na konci roku 2016 samozřejmě především  o brexit. Já jsem pro odchod z Evropské unie nehlasoval, stejně jako 48 procent země, z nichž značnou část tvoří mladí lidé. Jde proto o současný problém, který se týká jejich životů.“208  Dle poslední ročenky by mělo zpravodajství představovat nedílnou část programového schématu. Přesné, nestranné a nezávislé zpravodajství by se v něm mělo objevovat především v hodinách během denního vysílání, kdy stanici poslouchá nejvíce lidí. Během všedního dne  se musí ve vysílání BBC Radio 1 objevit nejméně hodina zpravodajství včetně dvou delších relací s přesahem do publicistiky (tedy čtvrthodinový Newsbeat). Rovněž přes víkend musí stanice nabídnout kratší rekapitulující zpravodajské relace. Součást zpravodajství by měly pravidelně tvořit zprávy věnující se zahraničním, respektive mezinárodním událostem  a problémům.209 V Produkčních směrnicích BBC mimo jiné stojí, že by zpravodajství mělo být vždy informované a vycházet z nejlepších expertíz, které jsou k dispozici. Zpravodajské pokrytí konkrétní události musí vždy směřovat k hloubkovému zkoumání, kvalitní žurnalistika stanic BBC by měla pomáhat posluchačům všech přesvědčení k lepšímu vytváření vlastních názorů.210                                                     208	HUGHES,	Rhys.	Telefonický	rozhovor.	17.10.2016.	209	Radio	1	Service	Licence,	December	2016.	BBC.co.uk	[online].	Prosinec	2016	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/radio/service_licences/bbc_radio_1.html	210	ŠMÍD,	Milan.	Produkční	směrnice	BBC.	Praha:	Oborové	a	dokumentační	a	informační	středisko	ČT,	1992,	s.	9.	
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2.4.2 Publicistika ve vysílání BBC Radio 1  BBC Radio 1 by jako médium veřejné služby mělo přispívat k vzdělávání a kultivování britské společnosti, především mladých lidí. Toto poslání se snaží naplňovat především skrze své sociální aktivity, poradenské a diskuzní pořady jako The Surgery a další publicistické či dokumentární příspěvky. Publicistika redaktorů BBC Radio 1 by se měla do hloubky věnovat 
širokému spektru témat a problémů, které se vztahují k životu mladých lidí.  Ve vysílání by publicistika měla figurovat nejen ve večerních hodinách (pořady BBC Radio 1 & 1Xtra‘s Stories a The Surgery), ale i během dne například ve formě rozhovorů s umělci. Cílem podobných příspěvků a pořadů je přispění k diskuzi a rozšiřování obzorů své cílové skupiny. Součástí publicistických příspěvků BBC Radio 1 může v některých případech být také následná interakce s posluchači, například přes telefon a sociální média, která přispívá do diskuze  na dané téma.211   Za jeden z příkladů publicistiky na BBC Radio 1 lze označit speciální publicistické příspěvky a debaty s podtitulem ISIS: Young, British and Radicalised, které rozšířily vysílání v reakci na teroristický útok v Paříží na konci roku 2015.212 Náplň a důležitost současné publicistiky i dokumentaristiky na BBC Radio 1 shrnuje jeho programový ředitel Rhys Hughes následovně: „V rámci našeho statusu stanice pro mladé se snažíme nabízet také publicistiku  a dokumenty zabývající se společenskými problémy, jakými jsou drogy, alkohol či domácí násilí. Už nejsme tedy pouze stanicí hrající současnou hudbu. Řekl bych, že v současnosti máme v rámci programového portfolia BBC důležitější roli než dřív.“213 Produkční směrnice BBC pochopitelně připouštějí nevyhnutelnou subjektivitu publicistického materiálu. U pořadů s osobními stanovisky, které mohou být předpojaté či neúplné, proto směrnice upozorňují jejich autory a odpovědné programové pracovníky, aby vždy zajistili, ať je žurnalistický výstup zároveň přesný a poctivý. V případě hudebních, uměleckých a zábavních publicistických pořadů či příspěvků by měla stanice přinášet co nejširší výběr perspektiv v mezinárodním, národním i regionálním měřítku.214                                                     211	Radio	1	Service	Licence,	December	2016.	BBC.co.uk	[online].	Prosinec	2016	[cit.	2017-03-25].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/radio/service_licences/bbc_radio_1.html	212	BBC	Annual	Report	and	Accounts	2015/16.	BBC.co.uk	[online].	Červenec	2016	[cit.	2017-03-18].	Dostupné	z:	http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/ara	213	HUGHES,	Rhys.	Telefonický	rozhovor.	17.10.2016.	214	ŠMÍD,	Milan.	Produkční	směrnice	BBC.	Praha:	Oborové	a	dokumentační	a	informační	středisko	ČT,	1992,	s.	11-12.	
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3. Komparativní analýza   Pro srovnání vysílání Radia Wave a BBC Radio 1 jsem zvolil komparativní analýzu. Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská ji označují za jednu z nejčastěji využívaných metod pro analýzu mediálního systému. Výhodu komparativní analýzy shledávají ve zviditelnění  a odhalení podobností i odlišností daných systémů a poukázání na jejich unikátní jevy. Kromě toho analýza „umožňuje testovat hypotézy týkající se vzájemných vztahů mezi sociálními fenomény, jejich potenciální vzájemné závislosti, vztahy příčiny a důsledku“215. Následující komparativní analýza se pokusí přiblížit rozdíly i podobnosti mezi denním vysíláním české veřejnoprávní stanice Radia Wave a rozhlasové stanice britské veřejné služby BBC Radio 1  na základě dvou konkrétních analýz. Věnuje se především četnosti a formě užití rozhlasové publicistiky a zpravodajství, které představují důležité složky vysílání obou stanic.  3.1 První analýza: ranní show   První komparativní analýza porovnává ranní vysílání stanic ze dne 24. listopadu 2016, a to u Radia Wave první ranní hlavní vysílací proud On Air mezi 8.00 a 11.00 a v případě BBC Radio 1 ranní show The Radio 1 Breakfast Show, která se vysílá od 6.33 do 10.00. Tato analýza se zaměřuje na míru a podobu užití publicistických a zpravodajských příspěvků, ale rovněž  na mluvené slovo, respektive vstupy moderátorů, a hudební složku. Na základě první části komparativní analýzy lze určit, jak velké zastoupení má v ranním vysílání obou stanic zpravodajství, publicistika, mluvený projev moderátorů a jaké hudba. Při tomto výzkumu jsem vycházel z hypotézy, že vysílání BBC Radio 1 bude tvořit více moderátorských vstupů.  3.1.1 Zpravodajství na Radiu Wave a BBC Radio 1  Ve vysílání Radia Wave ze dne 24. listopadu 2016 v čase od 8.00 do 11.00 se objevila pouze jedna zpravodajská relace. Redaktorka Karolína Tomašková ve Zprávách Radia Wave nabídla pět důležitých událostí ze světa i domova, tři příspěvky z oblasti kultury a společnosti týkající se mladých lidí a také informace o počasí. Konkrétně Tomašková v první části bloku hovořila o explozi v tureckém městě Adana, premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a jeho schůzce s ministrem kultury Danielem Hermanem, ale také o summitu Evropské unie a Ukrajiny v Bruselu, protestech a generální stávce v Řecku či podepsání nové mírové dohody mezi                                                    215	TRAMPOTA,	Tomáš	a	Martina	VOJTĚCHOVSKÁ.	Metody	výzkumu	médií.	Praha:	Portál,	2010,	s.	38-39.	ISBN	978-80-7367-683-4.	
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kolumbijskou vládou a hnutím FARC. Ze zmiňovaných kulturních a společenských zpráv  se redaktorka věnovala chystanému koncertu francouzského producenta Waxe Tailora, výzkumu Standfordovy univerzity, z něhož vyplývá, že většina studentů nedokáže určit rozdíl mezi reklamou a žurnalistikou, a také zahájení kulturního festivalu Famufest, který se uskutečnil v Praze. Celá relace včetně informací o počasí trvala 2 minuty a 46 sekund.  Na BBC Radio 1 zaznělo během zkoumaného časového úseku, tedy 24. listopadu 2016 v čase hlavní ranní show od 6.33 do 10.00, celkem pět zpravodajských relací redaktorky jménem Tina Daheley. A to v pravidelné časy v 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 a 9.30, každá z nich trvala přibližně 3 minuty. První ze zpravodajských bloků nabídl posluchačům tři zprávy reflektující témata spojená s životem mladých lidí, jedna zpráva se věnovala užívání extáze, druhá zneužívání mladých sportovců svými trenéry a třetí současné podobě britské politické scény. Blok zároveň nabídl jednu sportovní zprávu o fotbale a informace o počasí, celkově první zpravodajství trvalo 3 minuty 11 sekund. Ve druhém zpravodajském bloku o půl hodiny později se posluchači dočkali stejných zpráv, avšak v některých případech s výpověďmi jiných respondentů, dohromady druhá relace zabrala rovné 3 minuty. Ve třetím zpravodajství o stopáži 3 minuty a 4 sekundy původní přehled zpráv rozšířily další dvě aktuality z domova. Následující dva zpravodajské bloky v rámci ranní Breakfast Show trvaly 3 minuty a 2 sekundy a poté 3 minuty a 1 sekundu včetně zmíněného informování o počasí. Dohromady tedy veškeré zpravodajství ve zkoumaném úseku zabralo čas 15 minut a 18 sekund.    3.1.2 Publicistika na Radiu Wave a BBC Radio 1  V čase analyzovaném při první komparativní analýze na Radiu Wave zazněly tři publicistické příspěvky, které představovaly tři různé žánry rozhlasové publicistiky. Prvním z nich byl komentář Karla Veselého o současné podobě hudebních recenzí a důležitosti hudebního recenzenta v kontextu éry internetu o stopáží 6 minut a 7 sekund. Následujícím  a zároveň stopáží nejdelším publicistickým příspěvkem byl živý rozhovor s rapperem Vladimírem 518 o populární hiphopové akci Kick The Shit. Rozhovor s jedním z organizátorů události se ve vysílání rozdělil na dvě přibližně stejně dlouhé části. Mezeru mezi první půlkou o stopáži 5 minut a 41 sekund a druhou trvající 4 minuty a 59 sekund vyplnila hudba. Josef Maršík shledává hlavní výhody rozhovoru coby žánru především v jeho možnostech optimálního využití hlavních předností rozhlasové komunikace, například dynamičnosti projevu, emocionality výrazu a autentičnosti sdělení, čehož ostatně využil i zmíněný rozhovor 
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s Vladimírem 518.216 Posledním zástupcem publicistiky ranního vysílání byla recenze alba These Semi Feelings, They Are Everywhere od českého umělce Ondřeje Holého vystupujícím pod pseudonymem dné. Počin v této době hudební redakce Radia Wave označila za Desku týdne, v rámci stejnojmenné pravidelné rubriky byl proto v ranním vysílání pro její recenzi redaktora Jana Macháčka vyhraněn prostor o stopáži 3 minuty 39 sekund. Při analýze ranního vysílání publicistika během prvního vysílacího proudu On Air od 8.00 do 11.00 vyplnila celkem 20 minut a 26 sekund.  Během ranní The Breakfast Show od 6.33 do 10.00 se 24. listopadu 2016 posluchači BBC Radio 1 dočkali tří příspěvků, které by se daly označit za publicistiku. Nejprve šlo  o takzvané Entertainment News o stopáži 2 minuty a 34 sekund, čili dvě aktuality z prostředí zábavního průmyslu, o kterých redaktorka Sinéad Garvan diskutovala s hlavním moderátorem Nickem Grimshawem formou rozhovoru přímo ve studiu. Následně šlo o záznam rozhovoru moderátora Nicka Grimshawa se zpěvačkou Adele z roku 2008, interview bylo rozděleno  na dvě podobně dlouhé části, které dohromady trvaly přesně 2 minuty. Nakonec se ve vysílání objevily druhé publicistické Entertainment News, a to opět jako rozhovor o délce 3 minuty  a 59 sekund. Publicistické příspěvky zabraly v The Breakfast Show pouze 8 minut a 33 sekund.  3.1.3 Vstupy moderátorů a hudba na Radiu Wave a BBC Radio 1  Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, BBC Radio 1 i Radio Wave dávají  po celou dobu své existence důraz na výběr hudby. V obou případech tvoří hudební složka majoritní část vysílání, proto se jí věnuje i první část komparativní analýzy. Kromě hudby  a výše popsané publicistiky a zpravodajství, se analýza zabývá rovněž mluveným slovem moderátorů ranní show, které vyplňují prostor mezi jednotlivými písněmi či příspěvky a provází posluchače napříč celou relací. Moderátora definují Barbora Osvaldová a Jan Halada jako průvodce pořadem, který uvádí, řídí a prezentuje. Moderátoři se v rozhlase využívají především v rámci živého vysílání a měli by zvládat osobitou improvizaci a vycházet ze svého širokého všeobecného přehledu i hlubších znalostí ve specializaci.217   Analyzovanou první ranní relaci On Air moderovala 24. listopadu 2016 dvojice Jakub Krásný a Tereza Havlínková. Mluvené slovo a vstupy obou moderátorů mezi písněmi, zpravodajstvím a publicistickými příspěvky zabralo celkově 17 minut a 34 sekund. Hudební                                                    216	MARŠÍK,	Josef.	Výběrový	slovníček	termínů	slovesné	rozhlasové	tvorby.	Praha:	Sdružení	pro	rozhlasovou	tvorbu,	1999,	s.	28.	ISBN	80-238-5619-7.	217	OSVALDOVÁ,	Barbora	a	Jan	HALADA.	Praktická	encyklopedie	žurnalistiky	a	marketingové	komunikace.	3.	,	rozš.	vyd.	Praha:	Libri,	2007,	s.	121.	ISBN	978-80-7277-266-7.	
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výběr tvořilo během této relace 40 písní, z nichž 8 pocházelo z produkce českých umělců. Dohromady veškerá hudba ranní relace zaplnila 2 hodiny 16 minut a 36 sekund.   Zkoumanou The Breakfast Show, kterou téhož dne BBC Radio 1 vysílalo v čase od 6.33  do 10.00, moderoval jako tradičně Nick Grimshaw. Na jeho osobnosti je ranní show postavena, jeho moderátorské vstupy tudíž zabraly 37 minut a 34 sekund. Hudební výběr v této době nabídl 45 písní, z toho 20 domácích, čili britských. Všechny tyto skladby celkově trvaly 2 hodiny 25 minut a 57 sekund.  3.1.4 Shrnutí první analýzy  První analýza prokázala, že nejvýraznější část ranních relací tvoří u obou rozhlasových stanic hudba. Potvrdila se hypotéza, že na BBC Radio 1 dostává moderátor ranní The Breakfast Show více prostoru pro své moderátorské vstupy než moderátorská dvojice na Radiu Wave  (při porovnání procentuálního zastoupení moderátorských vstupů vůči zbylým složkám relace). BBC Radio 1 nabídlo výrazně víc zpravodajských relací, oproti tomu v ranní relaci Radia Wave figurovalo více publicistických příspěvků.   Musí se vzít v potaz, že analyzovaná relace trvala na BBC Radio 1 přesně o 27 minut déle než na Radiu Wave. Následující dva grafy proto ilustrují, jaké procentuální zastoupení celé ranní show má publicistika, zpravodajství, vstupy moderátorů a hudba v rámci vysílání konkrétní stanice. V případě analyzovaného ranního proudu On Air na Radiu Wave tvořila hudba 76 %, moderátorské vstupy 10 %, publicistika 11 %, zpravodajství 2 % a vše ostatní, tedy upoutávky na další pořady či znělky, také 2 %. U BBC Radio 1 během ranní The Breakfast Show zaplnilo 70 % hudba, 18 % moderátorské vstupy, 4 % publicistika, 7 % zpravodajství  a 1 % vše ostatní.  
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3.2 Druhá analýza: denní vysílání   Druhá analýza zkoumá ranní a odpolední vysílání, a to od první ranní relace až po konec odpoledního programu. Záměrně se tak vyhýbá některým primárně hudebním pořadům, které obě stanice do svého programového schématu zařazují ve večerních hodinách. Konkrétně analyzuje vysílání ze 17. února 2017, v případě Radia Wave od 8.00 do 18.00 a u BBC Radio 1 v časovém rozmezí od 6.33 do 18.00. Druhá analýza si klade za úkol určit četnost užití zpravodajství a rozhlasové publicistiky během vysílání. Na rozdíl od první analýzy se nezabývá hudební složkou a moderátorskými vstupy. Tato analýza vychází z hypotézy, že na Radiu Wave zazní více publicistických příspěvků.  3.2.1 Zpravodajství na Radiu Wave a BBC Radio 1  Při druhé analýze, která obsáhla vysílání Radia Wave od 8.00 do 18.00, se posluchači dočkali tradičně čtyř zpravodajských relací. Redaktor Vít Svoboda první z nich posluchačům 17. února 2017 nabídl přesně v 10.00. V ranním zpravodajství o stopáži 2 minuty a 28 představil Svoboda celkově osm zpráv a také informace o počasí. Šlo nejprve o tři domácí zprávy věnující se údajné výbušnině na pražském letišti Václava Havla, Ústavnímu soudu, který odmítl stížnost bývalého ředitele Městské policie Brno Jaroslava Přikryla a kauze Radovana Krejčíře  v Johanesburgu, v rámci které byl obviněn z účasti na vraždě libanonského dealera drog. V prvním zpravodajském bloku zazněly zahraničí zprávy o tom, že pákistánské bezpečnostní složky zavraždily nejméně 39 údajných radikálů v reakci na sebevražedný nebo o malajsijských úřadech, které odmítly vydat tělo zavražděného bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una. V případě kulturních a společenských zpráv zmínil Vít Svoboda retrospektivní výstavu fotografa Štěpána Grygara v českobudějovickém Domě umění, otevření pražské Winternitzovy vily veřejnosti a informaci, že Česká inspekce životní prostředí udělovala pokuty.  U druhého zpravodajského bloku ve 12.00 uvedl Vít Svoboda jiné aktuality z domova  i ze světa a informaci o počasí. Polední zpravodajství činilo 2 minuty a 42 sekund a věnovalo se například novým semaforům v holandských městech určeným chodcům zahleděným  do chytrých telefonů či pracovním návykům zaměstnanců firem v Sillicon Valley, kteří pro zefektivnění práce údajně užívají psychedelika. Rovněž druhá odpolední zpravodajská relace ve 14.00 představila sedm aktuálních zpráv, které nezazněly v předchozích relací. Blok trval 2 minuty a 33 sekund a tvořily ho například zprávy o samici vzácného pelikána, která v libereckém zoo zemřela na následky ptačí chřipky, o stávkách řidičů autobusů kvůli nízkým 
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mzdám, o tanzanské vládě, která zakázala tamním klinikám poskytovat poradenství pacientům nakaženým HIV nebo o výstavě gramofonů v pražské galerii Kvalitář. V 16.00 ve vysílání figuroval závěrečný zpravodajský blok, Vít Svoboda v osmi krátkých zprávách přiblížil další aktuality, které ve svých předchozích blocích neuváděl. Toto závěrečné páteční zpravodajství trvalo 2 minuty a 28 sekund. Celkově vyplnilo zpravodajství během celého dne stopáž 10 minut a 11 sekund.  BBC Radio 1 nabídlo 17. února 2017 opět více zpravodajství než Radio Wave. Kromě tradičních bloků, vždy v půlce každé hodiny, šlo rovněž o dvě čtvrthodinové relace Newsbeat. První zpravodajskou relaci představila redaktorka Tina Daheley v 7.00 a trvala 2 minuty a 41 sekund. Šlo celkově o šest zpráv z domova a ze světa, dvě sportovní zprávy a informace  o počasí. Konkrétně se zprávy věnovaly tiskové konferenci amerického prezidenta Donalda Trumpovi v Bílém domě, během které nařkl média včetně BBC z jednostrannosti a zaujatosti; kritické reakci bývalého britského premiéra Tonyho Blaira na brexit; výzkumu o britských univerzitách a studentech; britskému letectvu a bezpečnosti pilotů; nehodě britských turistů, kteří v Norsku vypadli z motorového člunu a nakonec topmodelce jménem Rain Dove, jež čelí genderovým problémům a diskriminaci. Dvojice sportovních zpráv se týkala fotbalu a ragby. V rámci druhého zpravodajského bloku v 7.30 nabídla Tina Daheley podobné zprávy, ale s odlišnými výpověďmi. Dále tuto relaci rozšířila zpráva o pohledu Markac Zuckerberga na tzv. fake news, tedy nepravdivé zprávy v médiích, a zpráva věnující se korupci v Severní Koreji. Sportovní zprávy a počasí se nelišily, celkově blok zabral 3 minuty a 3 sekundy.    Třetí zpravodajství v 8.00 bylo téměř totožné s prvním a celkově trvalo 2 minuty a 42 sekund. Následující zproavodajské relace v časech 8.30 a 9.30. opět uváděla redaktorka Tina Daheley, stopáž první z nich činila 2 minuty a 57 sekund a kromě opakujících se zpráv informovala například o výzkumu, jenž potvrdil, že stres a špatný životní styl může vést k depresím. Druhá trvala 2 minuty a 59 sekund a představila například novou informaci  o znečištěných britských pláží.   V následující části dne BBC Radio 1 uvedlo dva krátké zpravodajské bloky a první dlouhou relaci Newsbeat. Redaktor Chris Smith nejprve v 10.30 zopakoval některé již zmíněný zprávy a zároveň ale poprvé uvedl zprávu o sebevražedném útoku v Pákistánu, při němž zemřelo nejméně 75 lidí. V této relaci, která trvala 2 minuty a 3 sekundy, mimochodem Smith zmínil jen jednu aktualitu ze sportu a žádné informace o počasí. Smithovo následující pravidelné zpravodajství v 11.30 pouze opakovalo předchozí zprávy a mělo stopáž 2 minuty  a 5 sekund. Ve 12.45 v programovém schématu BBC Radio 1 každý všední den figuruje delší 
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a podrobnější relace Newsbeat, jež se podrobněji věnuje zprávám, které zazněly v předchozích zpravodajských blocích. Zprávy jsou v tomto případě doplněny o detailní výpovědi aktérů  a lidí, kteří se zprávou nějakou souvisejí. Tentokrát šlo o rozsáhlé zprávy o tiskové konferenci Donalda Trumpa, novozélandském výzkumu o příčinách deprese,  topmodelce Rain Dove či  o ženské rozhodčí ragby. Tato relace kombinuje zpravodajství s prvky publicistiky, přesto ji BBC Radio 1 avizuje jako zpravodajský pořad. V tomto případě trval 15 minut a 26 sekund.  Následující zpravodajství v 13.30 bylo časově nejkratší. Uvedla ho redaktorka Anna Collinson a trval pouze 1 minutu a 10 sekundu, představil tak ve stručnosti jen již zmíněné zprávy a nově také informaci o zneužívání intimních či nahých fotografií uživatelů sociálních sítí pro účely pornografie. Ve 14.30 se s dalším zpravodajským blokem, jenž trval přesně 2 minuty, vrátil redaktor Chris Smith. Tato relace zopakovala tři zprávy a uvedla dvě nové, a to o nejpopulárnějším YoutuBerovi s přezdívkou PewDiePie, který čelil kontroverzi a kritice kvůli videím s údajným nacistickým podtextem, a marockých emigrantech, kteří se pokoušeli utéci do Evropy. O hodinu později, tedy přesně v 15.30, se Chris Smith znovu věnoval pouze již dřívě zmíněným zprávám. Tento blok zabral čas 3 minuty a 4 sekundy.  V rámci následující části vysílání zazněl jeden kratší zpravodajský blok v 16.30  o stopáží 3 minuty a také druhá dlouhá zpravodajská relace Newsbeat v 17.45 o stopáži 15 minut a 8 sekund. V obou případech šlo o opakování zpráv, které zazněly v průběhu celého dne. Během druhé analýzy tak vysílání BBC Radio 1 v pátek 17. února 2017 nabídlo posluchačům od 6.33 do 18.00 celkově 11 kratších zpravodajských bloků a dvě delší čtvrthodinové zpravodajské relace. Dohromady veškeré toto zpravodajství trvalo 59 minut a 04 sekund. S úvodními a závěrečnými znělkami tak skutečně šlo téměř přesně o jednu hodinu zpravodajství, které musí dle svého statusu stanice posluchačům poskytovat každý všední den.  3.2.2 Publicistika na Radiu Wave a BBC Radio 1  V prvním hlavním vysílacím proudu On Air se ve vysílání Radia Wave objevily tři publicistické příspěvky. Šlo o příspěvek z nepravidelné publicistické rubriky Intro, která představuje nové nadějné hudebníky a tentokrát se věnovala vídeňskému rapperovi jménem Yung Hurn. Tento portrétový příspěvek hudebního redaktora Dominika Čecha vyplnil stopáž  2 minuty a 54 sekund. Druhým publicistickým útvarem ranního vysílání byl živý rozhovor  ve studiu s hudebním dramaturgem Jiřím Špičákem o tom, co plánuje hudební redakce Radia Wave v následujícím týdnu například v rámci pravidelné rubriky Deska týdne. Rozhovor trval 
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celkem 2 minuty a 41 sekund. Za publicistiku lze nicméně označit také pravidelné okénko Kulturistán, v němž moderátoři nabízejí kulturní tipy Radia Wave. V prvním případě trvalo přesně 40 sekund a šlo v něm především o tipy na novinky v českých kinech.  Výrazně více publicistiky nabídl následující dopolední a odpolední hlavní vysílací proud On Air. Šlo nejprve o příspěvek do pravidelné rubriky Prolomit vlny, která nese podtitul Glosář Radia Wave. Páteční glosa se věnovala ochraně přírody v Národním parku Šumava. Glosa, kterou napsal redaktor Honza Šamánek, ale nahrál Matouš Hrdina, činila 3 minuty a 39 sekund. Glosu lze mimo jiné označit za žánr s výrazným publicistickým vyzněním  a subjektivním názorem, který se věnuje jedné drobnější otázce či problému a jeho řešení pouze naznačuje, nikoliv definitivně objasňuje.218 Rovněž moderátor Petr Bouška nabídl posluchačům kulturní tipy Radia Wave neboli Kulturistán, a to celkem třikrát v různých časech. Konkrétně měla jednotlivá kulturní okénka stopáž 48 sekund, 51 sekund a 42 sekund. Nejdelší publicistický příspěvek v odpoledním vysílání představoval živý rozhovor s tvůrci nového dokumentárního cyklu DokuVlna na Radiu Wave, tedy s Brit Jensen a Jiřím Slavičínským. Rozhovor ve studiu s oběma autory trval celkově 13 minut a 21 sekund a byl rozdělen na dvě podobně dlouhé části, prostor mezi nimi zaplnila hudba. V odpoledním vysílání zazněl rovněž telefonický reportážní vstup Aleše Stuchlého, jednoho z autorů pořadu Čelisti, z Berlínského mezinárodního filmového festivalu (Berlinale). Tento vstup trval 3 minuty a 4 sekundy. Reportážní vstupy definuje Josef Maršík jako dílčí pohledy na průběh události, umožňující zachytit v různých časových intervalech její vývoj a okamžitý stav.219  Publicistickou složku během ní závěrečné analyzované relace On Air utvářelo nejprve předtočené interview moderátora Jonáše Zbořila  s literárními kritiky Janem Bělíčkem a Pavlou Horákovou o knižní sérii Můj boj, kterou napsal norský autor Karl Ove Knausgård. Tento dvojrozhovor se rovněž rozdělil na dvě poloviny, celkově zaplnil stopáž 11 minut a 55 sekund. Během podvečerního vysílání zazněla další glosa, tentokrát v rámci pravidelné gastronomické rubriky Ve vlastní šťávě. Michal Hromas tentokrát glosoval téma, jak správně napsat jídelní lístek a v čem tuzemští kuchaři nejčastěji chybují, jeho příspěvek trval 3 minuty a 29 sekund. Ve vysílání byl vyhraněn čas také pro recenzi Víta Schmarce. Spoluautor pořadu Čelisti  ve 3 minutách a 32 sekundách recenzoval nový seriál Mladý papež, za kterým stojí uznávaný italský režisér Paolo Sorrentino. Moderátor Jarda Petřík ve svém vysílacím proudu On Air                                                    218	OSVALDOVÁ,	Barbora	a	Jan	HALADA.	Praktická	encyklopedie	žurnalistiky	a	marketingové	komunikace.	3.	,	rozš.	vyd.	Praha:	Libri,	2007,	s.	85.	ISBN	978-80-7277-266-7.	219	MARŠÍK,	Josef.	Výběrový	slovníček	termínů	slovesné	rozhlasové	tvorby.	Praha:	Sdružení	pro	rozhlasovou	tvorbu,	1999,	s.	25.	ISBN	80-238-5619-7.	
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taktéž třikrát představil okénko Kulturistán s tipy na koncerty či výstavy v Praze. Jednalo se  o příspěvky v délce 41 sekund, 43 sekund a nakonec 1 minuta a 9 sekund. Za poslední publicistický útvar analyzovaného časového úseku lze označit živý rozhovor s moderátorem 
Šimonem Holým o výročním padesátém dílu jeho pořadu Kompot. Stručný rozhovor ve studiu trval 1 minutu a 6 sekund. Veškerá publicistika na Radiu Wave zabrala stopáž 51 minut a 15 sekund.  BBC Radio 1 uvedlo během analyzovaného časového úseku méně publicistiky než Radio Wave. Prvním publicistickým příspěvkem byly tzv. Entertainment News, čili aktuality ze světa showbyznysu a zábavního průmyslu formou rozhovoru mezi redaktorkou Sinéad Garvan a moderátorem Nickem Grimshawem ve studiu o stopáží 5 minut a 23 sekund. V rámci ranní The Breakfast Show nabídl Nick Grimshaw především rozhovor ve studiu s americkou kapelou All Time Low, jež na BBC Radio 1 premiérově představila svou novou píseň. Živý rozhovor byl rozdělen na tři části, které doplnily i dotazy diváků po telefonu,  a celkově trval 17 minut a 51 sekund. Během následujícího pořadu Clary Amfo se živě představil producent a rapper Stormzy, s nimž  moderátorka udělala rozhovor o celkové stopáží 7 minut a 8 sekund. Moderátor Scott Mills poté ve svém odpolední pořadu nabídl posluchačům dva telefonické rozhovory. Nejprve s redaktorem Chrisem Starkem, který v Japonsku připravoval dokument o extrémních festivalech do pořadu BBC Radio 1 & 1Xtra‘s Stories. Tento rozhovor trval 4 minuty a 16 sekund. V druhém hovoru o stopáži 4 minuty a 20 sekund hovořil moderátor s producentem a zpěvákem Pitbullem, jenž během tohoto rozhovoru představil svou novou skladbu, která následně zazněla ve vysílání stanice. Poté už na BBC Radio 1 žádná další publicistika nefigurovala, celkově během zkoumaného časového úseku tedy zaznělo pouze 38 minut a 58 sekund publicistických příspěvků.  3.2.3 Shrnutí druhé analýzy  Z druhé analýzy vyplývá, že BBC Radio 1 do vysílání zařazuje výrazně více zpravodajství než Radio Wave. Česká rozhlasová stanice ovšem posluchačům nabízí větší množství a více žánrů publicistiky, během analyzovaného časového úseku bylo možné narazit například na glosu, recenzi, reportážní vstup či živý rozhovor. Ve vysílání stanice se v tuto dobu objevily pouze rozhovory s umělci ve studiu či po telefonu. U Radia Wave tvořily zpravodajské a publicistické příspěvky dohromady 1 hodinu 1 minutu a 26 sekund, jde tedy o 10% složku vysílání zkoumaného časového úseku (z toho 83 % publicistika o stopáži 51 minut a 15 sekund a 17 % zpravodajství o stopáži 10 minut a 11 sekund). U BBC Radio 1 zaplnilo zpravodajství 
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a publicistika 1 hodinu 38 minut a 2 sekundy, čili 16 % zkoumaného vysílání (z toho 60 % zpravodajství o stopáži 59 minut a 4 sekundy a 40 % zpravodajství o stopáži 38 minut a 58 sekund). Následující čtyři grafy demonstrují výsledky druhé analýzy.    

17%83%Druhá	analýza:	poměr	zpravodajství	a	publicistiky	ve	vysílání	Radia	Wave0:10:11	Zpravodajství 0:51:15	Publicistika
10%90%Druhá	analýza:	poměr	zpravodajství	a	publicistiky	vůči	zbytku	vysílání	Radia	Wave1:01:26	Zpravodajství	a	publicistika 8:58:34	Hudba,	moderátorské	vstupy	a	vše	ostatní
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60%40%Druhá	analýza:	poměr	zpravodajství	a	publicistiky	ve	vysílání	BBC	Radio	10:59:04	Zpravodajství 0:38:58	Publicistika
16%84%Druhá	analýza:	poměr	zpravodajství	a	publicistiky	vůči	zbytku	vysílání	BBC	Radio	11:38:02	Zpravodajství	a	publicistika 8:21:58	Hudba,	moderátorské	vstupy	a	vše	ostatní
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Závěr  Cílem bakalářské práce bylo představit české Radio Wave a britské BBC Radio 1  a porovnat vysílání těchto rozhlasových stanic pro mladé publikum. Práce se zabývala současnou podobou, programovým schématem i historií obou stanic, ale zároveň přiblížila konkrétní cílovou skupinu posluchačů a odpovídající rozhlasový formát Radia Wave i BBC Radio 1. Při psaní první kapitoly jsem se ujistil v tom, že je Radio Wave charakteristické svým hybridním formátem, liší se od většiny rozhlasových stanic v České republice a poskytuje mladě smýšlejícím posluchačům široké spektrum publicistických témat  i nevšední nabídku hudby napříč žánry. Celou kapitolu věnovanou jedné ze stanic veřejnoprávního Českého rozhlasu doplňují poznatky z osobních rozhovorů s šéfredaktorkou stanice Ivou Jonášovou, hudebním dramaturgem Jiřím Špičákem či s bývalým vedoucím programu Robertem Candrou. V kapitole o jedné z rozhlasových stanic British Broadcasting Corporation, a to BBC Radio 1, dostává prostor pestrá historie stanice, která se datuje až do roku 1967. Během těchto padesáti let se BBC Radio 1 dočkalo mnoha výrazných inovací a inspirativních změn v čele s kompletní transformací během 90. let. Bylo zajímavé sledovat, jak razantní změny dokáže médium britské veřejné služby podstoupit, aby se opětovně přiblížilo cílové skupině mladých lidí, kterou může být v současnosti velice obtížné oslovit. Kapitolu dotváří informace získané z telefonického rozhovoru s programovým ředitelem BBC Radio 1 Rhysem Hughesem, které dopomáhají správně pochopit kontext a vizi stanice.   Závěrečná část práce obsahuje komparativní analýzu a její výsledky, které jasně poukazují na některé rozdíly a podobnosti ve vysílání Radia Wave a BBC Radio 1. První z analýz se věnuje výhradně ranní relaci obou rozhlasových stanic a rozebírá, jaké zastoupení v ní má publicistika, zpravodajství, hudba a také vstupy daných moderátorů. Při této analýze se potvrdilo, že moderátoři hlavního vysílacího proudu BBC Radio 1 představují osobnosti, které dostávají větší prostor než v případě Radia Wave. Rovněž lze z prvního výzkumu konstatovat, 
že Radio Wave nabízí posluchačům výraznější zastoupení publicistiky, ale zato méně zpravodajství. To se ostatně prokázalo i v druhé analýze, během níž práce zkoumala vysílání od začátku ranního vysílání až po závěr odpoledního programu v 18.00. Opět se ukázalo, že BBC Radio 1 dává větší důraz na zpravodajské relace a Radio Wave na rozmanitou publicistiku, a to jak v případě výběru témat, tak pestrosti konkrétních publicistických žánrů. Tuto skutečnost potvrzuje také široká nabídka publicistických a diskuzních pořadů v programovém schématu Radia Wave. Na základě podrobné analýzy publicistických příspěvků lze konstatovat, že je 
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publicistika na Radiu Wave založena na spojování souvislostí, hledání kontextů a pokouší se jít vždy do hloubky.   Zkoumané rozhlasové stanice se výrazně liší v hudební dramaturgii, která je u české stanice mnohem alternativnější  a různorodější a u britské naopak míří více ke střednímu proudu, přesto se ale obě snaží přinášet nové umělce napříč žánry. Za rozdíl lze označit také projev moderátorů, jenž je v případě BBC Radio 1 více dynamický a u Radia Wave spíše umírněnější. Stanice ovšem sdílí stejný přístup k publicistice, kterou považují za nedílnou součást vysílání a způsob k formování názorů a rozšiřování obzorů svých posluchačů. Programový ředitel  BBC Radio 1 Rhys Hughes, ale také šéfredaktorka Radia Wave Iva Jonášová zároveň tvrdí, že na svou stanici v současnosti pohlíží jako na multimediální platformu, která kromě samotného rozhlasového vysílání musí nutně fungovat také  na sociálních sítích, internetu a v rámci veřejného prostoru. Přestože BBC Radio 1 oproti Radiu Wave stále vysílá analogově na své původní FM frekvenci, obě stanice fungují za předpokladu, 
že současné mladé a dospívající lidi lze zaujmout především cestou digitálního vysílání.  Mezi další podobnosti patří například i talentové programy a soutěže pro objevení nových talentů – Startér či Czeching v případě Radia Wave a BBC Introducing či BBC Sound of v rámci BBC Radio 1. Obě stanice plní důležitou roli, a to oslovování nastupující generace stálých  i potencionálních posluchačů. Za téměř padesátiletou existenci se BBC Radio 1 stalo nedílnou součástí britského rozhlasového vysílání a rozrostlo se o sesterskou stanici BBC Radio 1Xtra. Radio Wave funguje teprve od roku 2006, povědomí o něm i jeho přítomnost ve veřejném prostoru je však každým rokem markantnější.  V budoucnu by si hlubší a detailnější výzkum zasloužila například hudební dramaturgie obou stanic či forma jazyka, kterou užívají moderátoři ve vysílání. Doufám, že tato bakalářská práce poslouží všem zájemcům o téma rozhlasových stanic pro mladé posluchače jako základní přehled informací o vysílání, formátu či historii Radia Wave a BBC Radio 1. 
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Summary  The goal of this thesis was to introduce Czech Radio Wave and British BBC Radio 1 and compare these two radio stations both aimed at a young audience. The thesis focused  on the programme schedule, history and current state of both stations and also defined their radio format and the target audience based on specific surveys and changes in listening figures. This study shows that Radio Wave is characterised by a hybrid format that differs from most radio stations in the Czech Republic and provides young listeners with a wide range  of journalistic genres covering various topics and also an unusual selection of music. This chapter about one of Czech Radio’s stations includes illustrative passages from personal interviews with the controller Iva Jonasova, head of music Jiri Spicak and former head  of programming Robert Candra. The chapter devoted to BBC Radio 1, which is operated by the British Broadcasting Corporation, summarised Radio 1’s fascinating history since 1967 including the overall transformation during the 1990s. It also explored the radical changes the medium is willing to undergo to reach its target group of young listeners again, which could be difficult to keep interested nowadays. A phone interview with BBC Radio 1’s head of programming Rhys Hughes helped to understand the contexts and a current vision of the station.  The final part of this thesis introduced a comparative analysis, which helped to point out some of the differences and similarities between Radio Wave and BBC Radio 1. This analysis was divided into two parts. The first part focused solely on morning shows and analysed  the percentage of radio news, journalistic programmes, music and spoken word on both stations. The analysis showed that most of the DJs and presenters at Radio 1 get more time for their spoken word between the songs and shows, than in the case of Radio Wave. Based on the first analysis, Radio Wave offers its listeners more journalistic genres and documentaries but less radio news programmes than BBC Radio 1. The second analysis, that compared both stations and their schedule from morning to evening, also showed that Radio 1 focuses primarily on radio news, whereas Radio Wave tries to cover various topics via its journalistic materials and documentaries. This fact is related to the wide range of journalistic programmes and talk shows in the current programme schedule of Radio Wave. These findings show that Radio Wave’s journalisms always tries to go in depth and link all the dots and context related to the topic.  These two radio stations are significantly different in terms of music styles and approaches. The Czech station is much more alternative, whereas the British one is heading more towards mainstream music, yet both aim to introduce new undiscovered artists across 
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genres to their listeners. One of the differences between the stations is also a form of the DJ’s oral presentation, which could be described as more dynamic in the case of BBC Radio 1 and more restrained at Radio Wave. However, both stations share the same attitude to radio documentaries, that they regard as an integral part of the broadcasting and a method for forming opinions and expanding horizons of their audience. Radio 1’s head of programming Rhys Hughes and Radio Wave’s controller Iva Jonasova both see their station as a multimedia platform, which needs to inevitably operate not only in terms of radio broadcasting but also  on social media, the internet and in the public space. Even though BBC Radio 1 still broadcasts on its original FM frequency, both stations focus mainly on digital transmission while aiming at a young audience. There are other similarities such as talent programmes and competitions for discovering new talent (Starter and Czeching at Radio Wave, BBC Introducing and BBC Sound of at Radio 1). Both stations play an important role in addressing the upcoming generation of potential listeners. In almost fifty years of its existence, BBC Radio 1 has become one of the most respected radio stations in Great Britain and has introduced its sister station BBC Radio 1Xtra. Radio Wave has been operating since 2006, but awareness of the station and its presence in the public space is more striking each year.  There are other areas of BBC Radio 1 and Radio Wave worthy of a further research, for example in music dramaturgy or in language forms used during the shows. I hope this bachelor thesis will help anyone who is interested in radio stations for young listeners as a basic overview of radio formats, schedules or the history of both Radio Wave and BBC Radio 1.  
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Přílohy Příloha č. 1: Telefonický rozhovor s programovým ředitelem BBC Radio 1 a BBC Radio 1Xtra Rhysem Hughesem  Jaká je hlavní pracovní náplň programového ředitele jednoho z okruhů British Broadcasting Corporation? Kdybychom to velmi zjednodušili, dohlížím na veškeré mluvené slovo mezi písněmi. Zároveň mám  na starosti získávání talentů a osobností pro tvorbu či moderování jednotlivých pořadů. Pokud se nemýlím, byl jste to vy, kdo do Radio 1 přivedl dnes velmi populární moderátorku Annie Mac. Ano, máte pravdu. Myslíte, že dnes představuje nejznámější rozhlasovou moderátorkou na světě? Troufám si říct, že určitě. Annie původně pracovala v produkci jako asistentka vysílání. Zhruba před 12 lety se zmínila, že by chtěla moderovat. Když jsme nahráli její první pokusy ve studiu a následně pilotní epizodu chystaného pořadu, zamiloval jsem se do jejího hlasu. Tehdy jsme měli mnoho známých hvězdných moderátorů, od Annie jsme proto chtěli, aby se zaměřila na alternativnější scénu a taneční muziku. Je ironické, že se postupně stala nejznámější ženskou diskžokejkou a moderátorkou v rámci elektronické hudby. Za tento úspěch ale samozřejmě Annie vděčí sobě, nikoliv mně. 
Četl jsem, že jste velký fanoušek punkrockové scény 80. let. Promlouváte nějakým způsobem  do hudební složky Radio 1, nebo tyto kompetence vůbec nespadají do vaší práce? To jsem, do hudebního výběru a playlistu stanice ovšem nijak nezasahuji. Jde čistě o práci hudebního 
ředitele. 
Řekl byste však, že přístup k hudbě a upřednostňování mladých umělců patří mezi hlavní důvody dlouholetého úspěchu BBC Radio 1?  Jistě, objevování nových talentů stále představuje nedílnou součást Radio 1. Jako stanice veřejné služby musíme neustále přizpůsobovat naše hudební směřování cílové skupině posluchačů. Proto v programu máme show zaměřenou na žánry jako drum’n’bass, grime a hip hop. V rámci našeho statusu stanice  pro mladé se snažíme nabízet také publicistiku a dokumenty zabývající se společenskými problémy, jakými jsou drogy, alkohol či domácí násilí. Už nejsme tedy pouze stanicí hrající současnou hudbu. Řekl bych, že v současnosti máme v rámci programového portfolia BBC důležitější roli než dřív. Cítí tedy zaměstnanci BBC Radio 1 určitou povinnost přinášet posluchačům zásadní témata  a podněty k diskuzi? Rozhodně, z tohoto důvodu u nás působí speciálně zaměření moderátoři. Jejich posláním je přinášet nové interprety, ale také pomáhat formovat veřejnou diskuzi a vztah mezi rádiem a posluchači.  Jakým konkrétním tématům se snažíte publicisticky a zpravodajsky nejčetněji věnovat? V rámci zpravodajství šlo na konci roku 2016 samozřejmě především o Brexit. Já jsem pro odchod z Evropské unie nehlasoval, stejně jako 48 % země, z nichž značnou část tvoří mladí lidé. Jde proto  o současný problém, který se týká jejich životů. Jak už jsem zmínil, snažíme se hovořit také o zásadních sociálních jevech.  Mám na mysli například přístup k drogám či alkoholu, finanční gramotnost a sexuální záležitosti. 
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Dokážete jako programový ředitel charakterizovat vašeho typického posluchače? Představuji si ho jako dvacetiletého studenta, kterého baví chodit na koncerty a preferuje taneční muziku. Je ale vlastně obtížně najít zcela typického posluchače Radio 1. Naše cílová skupina publika se pohybuje ve věkovém rozmezí od 15 do 29 let. Na základě toho se samozřejmě liší i preference jednotlivých lidí. Existuje podle vás přesto jedna konkrétní věc, která činí z Radio 1 unikát mezi ostatními britskými stanicemi? Možná je to skutečnost, že se snažíme reflektovat co možná nejvíc hudebních směrů. Všechny žánry dostávají prostor v autorských pořadech diskžokejů, kteří se specializují na konkrétní scénu. Ať už jde o show zaměřující se na rock nebo hip hop. Zároveň bych znovu zmínil představování nových neobjevených umělců ze všech koutů Velké Británie. Regionální stanice BBC mají takzvanou Introducing show, které se může zúčastnit jakákoliv kapela či interpret, který na internet nahraje svou tvorbu. Nejlepší z nich se dostanou k nám, respektive do vysílání Huwa Stephense, což může v důsledku zásadním způsobem nastartovat kariéru. Podle výzkumu RAJAR (Radio Joint Audience Research) je Radio 1 stále třetí nejposlouchanější stanicí ve Velké Británií. Přesto však jeho poslechovost loni klesla na nejnižší úroveň od roku 2003. Vysvětlujete si tento úpadek především změnami v technologiích a návycích posluchačů? Zčásti za to mohou technologické inovace a zčásti skutečnost, že mladí lidé mají mnoho jiných alternativ, jak poslouchat hudbu a trávit čas. Před 10 lety fungovala ve Velké Británii přímá konkurence mezi rozhlasovými stanicemi. Dnes tuto situaci výrazně mění digitální platformy jako Spotify a Apple Music. Zároveň jde ale také o Netflix a zkrátka o vše, co přiměje mladé lidi, aby svůj volný čas trávili jinak než poslechem rádia. V rámci technologií nás nejvýrazněji ovlivnil nástup chytrých telefonů, který umožňuje mít u sebe neustále mnoho hudby a dalšího mediálního obsahu. Proto jsme nedávno spustili platformu Phone First Playlist, přes kterou si může posluchač stáhnout náš výběr hudby a mluveného slova okamžitě do telefonu. Je tedy konvergence médií, čili propojování a stírání rozdílů mezi tradiční a digitální formou rozhlasu, jev, který v této dekádě nejvíce ovlivňuje vaši práci? Ano, jde o důležitou část proměn audiovizuálních médií. V současnosti je rozhlas ve velmi těžké pozici. Tuto skutečnost ale musíme respektovat a zachovat se podle ní. Na tyto proměny jsme zareagovali už před zhruba osmi lety, kdy jsme se začali výrazně víc věnovat našemu YouTube kanálu. V současnosti má Radio 1 na YouTube přes tři a půl milionů odběratelů, což je výrazně nejvíc ze všech rozhlasových stanic na světě.  Jakými dalšími cestami lze v dnešní době jako rozhlasová stanice zaujat mladé publikum? Aby rádio přilákalo mladé posluchače, musí splňovat tři kritéria. Správný obsah, správná platforma  a správný čas. Musíme se zkrátka přizpůsobit především v cestě, kterou svůj produkt distribuujeme publiku. Aktivně fungujeme na Facebooku, Twitteru nebo Snapchatu. Neustále musíme využívat sociálních sítí a nových aktuálních platforem, abychom svůj obsah dostali k potencionálnímu auditoriu. Doufáme, že se poté skrze náš webový přehrávač dostanou k samotnému vysílání. Je logické a ironické zároveň, že u současných rádií už zdaleka nejde pouze o rozhlasové vysílání. Je to tak. Považujeme se za multiformátovou značku. Už o sobě nemůžeme uvažovat jako o rozhlasové stanici, nýbrž jako o multimediální platformě. 
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Příloha č. 2: Osobní rozhovor s bývalým vedoucím programu Radia Wave Robertem Candrou  Na Radiu Wave jste začal působit roku 2008. Tedy v době, kdy přešlo z analogového vysílání  na digitální. Pociťoval jste při svém příchodu pochmurnou atmosféru? Začal jsem na Radiu Wave pracovat těsně po přechodu na digitál. Situaci jsem tedy nepocítil úplně  na vlastní kůži, ale až krátce poté. Určitě to bylo znát, šlo cítit, že je rádio změnou trochu otřesené. Někteří lidé, kteří na Radiu Wave do té doby pracovali, na základě změny okamžitě skončili. Měli pocit, 
že se jejich práce nedostane k tak velkému počtu lidí a hlavně, že za nimi vedení rozhlasu nestojí natolik, aby vše mohlo fungovat jako předtím. Nastala zvláštní situace, kdy si lidé na stanici museli zvyknout na nové podmínky a uvědomit si, co chtějí dělat do budoucna. Téhož roku Rada Českého rozhlasu stanici nařkla z propagace fašismu. Měl jste během kauzy „Swastika Eyes“ vážně pocit, že vy ani vaši posluchači nejste budoucností národa, jak prohlásil Richard Medek? Bylo to hodně zajímavé. V době, kdy jsem se k Radiu Wave přiblížil, se odehrávaly tyto kauzy. Pro mě to ovšem v danou chvíli jako příchozího redaktora bylo poměrně motivující, protože jsme cítili výraznou podporu veřejnosti. Došlo nám, že má naše práce dopad, lidé ji registrují a stojí jim za to se vyjádřit. Samotná kauza si asi nezaslouží hlubší komentář, protože je s odstupem času zjevné, jak pochybená tato obvinění vůči Radiu Wave byla. Po osmi letech se dá paradoxně tvrdit, že měly tyto nepříjemnosti pro Radio Wave pozitivní dopad. Ano, měly. Mnoho lidí, kteří do té doby o Radiu Wave neslyšeli, se o něm dozvěděli v této souvislosti. Doufám, že tehdy nikdo nepřistoupil na rétoriku, kterou prosazovala Rada ČRo a nezaškatulkoval si nás jako propagátory fašismu a podobně. Věřím, že už dnes nikdo nepochybuje, že by aktivistická kapela Primal Scream měla něco společného s fašistickou ideologií. Kromě toho, že se proti ní vymezuje. Když stanice zahájila vysílání, její cílovou skupinu tvořili mladší posluchači než dnes. Dokážete přesně určit, jakou věkovou kategorii v současnosti oslovujete? V prvních dvou letech existence se Radio Wave neustále vyvíjelo a hledalo svou tvář v rámci hudební dramaturgie i dalšího směřování. Přesné věkové rozmezí posluchačů v počátcích vysílání nedokážu přesně okomentovat. Dnes každopádně operujeme s cílovou skupinou hrubě vymezenou 20 až 30 lety, přičemž pochopitelně počítáme s menšími přesahy na obou stranách věkového spektra. Dostáváme pozitivní e-maily i od starších lidí. Na otevírací den nového studia dorazili postarší manželé z Karlových Varů a přinesli nám kytici jen proto, že mají Radio Wave rádi. Nastanou příjemné momenty, kdy se ukáže, že nás poslouchají i lidé mimo tuto orientačním způsobem vymezenou cílovou skupinu. Jak byste charakterizoval vašeho typického posluchače? Existuje naše určitá představa, kterou je složité ověřit. Přesto víme, že nás poslouchají především mladí lidé ve větších respektive univerzitních městech. Jde o studenty nebo mladé pracující jedince, kteří mají zájem o dění okolo sebe a sledují, co se stalo v hudbě i společnosti obecně. Typově to vymezené nemáme, nejsem si jistý, že by to bylo ku prospěchu věci, kdybychom práci dělali s přesným obrazem konkrétního člověka před sebou. Přistupujeme ke věcem zdravým způsobem, tedy že děláme rádio, které by mělo bavit poslouchat i nás. Podle interakce s publikem zjišťujeme, jak moc se mýlíme, nebo nemýlíme. 
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Nicméně se dá bez nadsázky tvrdit, že Wave už není pouze rádio, ale i kulturně-společenská značka mezi mladými lidmi. Čím si to vysvětlujete? Rozhodně, myslím, že jde o skutečnost, která započala už přechodem na digitální vysílání. Způsoby, jak se k posluchačům náš obsah mohl dostat, se omezil jen na digitální platformy. To odstartovalo změnu  v přemýšlení o podobě rádia, která se postupně krystalizovala a právě teď se dostává do komplexní podoby. Už nemůžeme operovat jako médium, které jednak něco vysílá, jednak vytváří obsah na webu, a k tomu pořádá další aktivity. Tyto činnosti od sebe nesmíme oddělovat. Snažíme se vytvářet obsah v nejširším slova smyslu, který mohou lidé poslouchat v daný moment ze svých digitálních přijímačů, ale konzumovat ho i v rámci našich promotérských aktivit či účastí na festivalech. Na naše akce chodí poměrně hodně lidí, protože se jim snažíme nabízet kvalitní zážitky a selekci kvalitních hudebníků.  O rádiu uvažujeme jako o multimediální platformě. I z tohoto důvodu oproti jiným stanicím raději používáme místo slova posluchači termín publikum. Naše aktivity se neomezují striktně na vysílání  a jeho odraz na webu. Pod pojmem multimediální platforma si tedy nepředstavujete pouze digitální média, ale zároveň veřejný prostor? Přesně tak. S odstupem času se dá říci, že jsme k tomu v roce 2008 byli trochu donuceni, ale nakonec se z toho vyvinulo velmi moderní pojetí vytváření komplexního obsahu rádia pro mladé. Řekl bych, že je přítomnost Radia Wave cítit i venku na ulici. Naše publikum může věci zažívat různými způsoby  na několika úrovních. Do budoucna bych si přál, abychom mohli veřejný prostor zasahovat ještě výrazněji než doposud.  Když vezmeme v potaz samotné programové schéma, jakou část tvoří mluvené slovo a jakou naopak hudba? Poměr je zhruba 75 % ku 25 % ve prospěch hudby. Je ale důležité předeslat, že tato čísla platí  pro takzvané proudové vysílání během dne. Jiná situace nastává po šesté večerní hodině, kdy se program skládá z pořadů, a to publicistických, které tvoří hlavně mluvené slovo, ale i hudebních se zaměřením na specifické žánry a oblasti hudby. Zde se tedy situace proměňuje. Denní vysílání se skládá z proudu hudby, která je prokládaná moderací a různými druhy redakčních příspěvků. Mezi ně spadají publicistické záležitosti jako rozhovory, recenze a další zpestření programu. Hudba, kterou samozřejmě velmi pečlivě řeší hudební dramaturg, je přes den opravdu klíčová. Některá hudebně orientovaná rádia v České republice naprosto postrádají publicistickou složku. Jak důležitá je pro vás coby vedoucího programu hodnota mluveného slova? Je pro mě zcela zásadní. Z hlediska identity rádia nás publicistika výrazně odlišuje od jiných stanic, které cílí na podobně staré publikum. Žádná obdobná stanice, o které bych věděl, neposkytuje publicistiku v takové míře, jako jsme to schopni dělat my. Má práce se ze značné části týká této složky obsahu, takže pro mě osobně má publicistika klíčovou roli. Společně s hudbou, která zásadně definuje tvář stanice, přidává mluvené slovo další úroveň podoby rádia. Objevují se názory, že je rádio mrtvé médium, protože si mladí lidé mohou hudbu pustit kdykoliv na internetu. Myslíte, že právě publicistika, kterou jinde neuslyší, patří mezi důvody, proč je publikum Radiu Wave tak věrné? Doufám, znamenalo by to, že věci děláme dobře. Výroky o tom, že je rádio jako médium mrtvé, není možné ignorovat. Jde o reakci na technologický vývoj, proměny způsobů, jak lidé konzumují hudbu  i žánry, které byly doposud výlučně spojené s rozhlasovým vysíláním. Nemůžeme se tvářit, jako bychom stále žili v roce 1979, proto se tato tvrzení snažíme chápat spíše jako určitou výzvu. Technologické  a jiné proměny se ke všem druhům médií vážou odjakživa. Nemluvil bych o nějaké katastrofě či konci 
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éry, spíš jde o to zareagovat na novou dobu tak, aby všechno pokračovalo dál jiným způsobem a v jiné podobě. Klíčové je, aby se naše obsahy nadále dostávaly k příjemcům. Pro své posluchače připravujete poměrně široké spektrum obsahů. Dokážete shrnout, jaká témata se publicisticky snažíte pokrývat? Snažíme se reagovat na věci, které nám připadají podstatné. Opět musím zmínit propojování hudby  a dění ve společnosti, tedy v oblasti politiky, nových trendů a zahraničních událostí. Myslím, že někteří naši autoři jsou schopni mimořádně reflektovat dění okolo sebe a propojovat jednotlivé oblasti. Snažíme se přinášet hlubší vhledy a pohledy na souvislosti, které jsou pro konzumenty atraktivní. Některá témata se opírají o jednotlivé osobnosti v redakci. Například po příchodu Táni Zabloudilové se více reflektují témata související s veřejným prostorem, architekturou či gentrifikace. Každý redaktor se věnuje tématům, která jsou mu blízká, a aktivně se jimi zabývá. Jejich záběr je složité konkretizovat, nicméně zde spadají namátkou témata spojená s lidskými právy nebo etickou stránkou konzumního života. Naše posluchače například zajímá, za jakých podmínek se šije oblečení, které nosí na sobě, a jak se zachází s potravinami, které konzumují. Pociťujete coby součást veřejnoprávního média povinnost tato témata reflektovat, protože se jim jiné stanice nevěnují? Rozhodně nepropadáme mesiášství. Nicméně se snažíme na náš poměrně malý mediální trh přinášet témata, která už jsou v zahraničí běžnou složkou veřejné diskuze a u nás se o nich zatím tolik nemluví. Sledujeme události v zahraničí, což se jistě podepisuje i na výběru témat. Existuje téma, které je pro Radio Wave tabu? Neřekl bych tabu. Ale mnohokrát se stalo, že jsme se rozhodli nějakému tématu nevěnovat. Když nám připadá, že je něčeho v médiích přespříliš, tak danou věc tolik nesledujeme. Někdy si uvědomíme, že není v našich možnostech k něčemu přínosně přispět, protože už bylo vše řečeno. Většinou se téma snažíme pokrýt z jiné strany a diskuzi obohatit něčím jiným, než o čem mluví většina. Neumím si představit, že by něco bylo vyloženě tabu, ale na druhou stranu často nastává situace, kdy při diskuzích dojdeme k závěru, že něco nebudeme zařazovat do programu.  Můžete si v roli stanice veřejnoprávního Českého rozhlasu dovolit vzbuzovat polemiku či kontroverzi a dělat vlny, jak uvádí váš slogan? Dokonce si myslím, že v některých ohledech bychom to jako veřejnoprávní médium dělat měli. Kodex 
Českého rozhlasu obsahuje pasáže, které přímo uvádějí, že máme přispívat k diskuzi i zastoupení různých názorových proudů a reflektovat události ve společnosti. Je tedy povinností Českého rozhlasu jako celku v jistém smyslu přispívat ke kultivaci společnosti směrem k toleranci a pestrosti názorů. Samozřejmě neexistuje téma, které by uspokojilo všechny, a každý posluchač s ním souhlasil. Proto se najde i skupina lidí, kterou vysílání může rozčílit. Jde o vyhodnocování věci v určitém kontextu  a schopnost reagovat na to, aby informace nesklouzávaly k jednostrannosti.  Vyvážený pohled na dění ve společnosti doplňují také rozhovory s osobnostmi z různých oblastí zájmů. Jak často si do studia zvete hosty? Za normálního provozu mimo období letních prázdnin se snažíme v denním vysílání mít tři až šest hostů týdně. Hosté se jinak samozřejmě objevují i v pořadech mimo hlavní proud. Některé rozhovory z mnoha různých důvodů natáčíme dopředu, a člověka tak nemáme fyzicky ve studiu. Dokážete z množství hostů vybrat nejzásadnější jedince, kteří kdy fyzicky navštívili studio Radia Wave? 
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Stěží se vzpomíná na ty desítky lidí, které rádiem prošly. Ale figurovaly mezi nimi významné osobnosti nastupující i starší generace. Zatím jsme neměli hosta formátu rapera Kanyeho Westa, ale navštívili nás zajímavé, inspirativní a velmi populární osoby z hudební oblasti. Zároveň se nebráníme tomu pozvat lidi, kteří už jsou svým způsobem veteráni, napadají mě například členové kapely Sonic Youth. Velkou radost jsem měl, když k nám do studia přišel filosof Slavoj Žižek nebo sociolog Zygmunt Bauman. Vaše publicistika se vzájemně doplňuje se zpravodajstvím. Jak velkou součást programu relace tohoto typu tvoří? Zpravodajství teď v programu představuje menší část než dříve. Radio Wave není zpravodajská stanice, 
čili lidé, kteří hledají komplexnější a svižnější informace, zvolí jiné médium. Snažíme se, aby i během krátké zpravodajské relace bylo posluchačům zřejmé, že mají puštěné Radio Wave, nikoliv jinou stanici 
Českého rozhlasu. V současnosti během pracovního dne zařazujeme do proudového vysílání pět zpravodajských relací. Jde o pětiminutové bloky, v nichž stručným způsobem shrnujeme obecně důležité události, vedle toho se podrobněji věnujeme popkulturním tématům, aby byla relace odlehčená. Tyto střípky z popkultury a další zpravodajství reflektuje zároveň rubrika Wave News na webu rádia. Dokážete vybrat autorský pořad, který je z vašeho pohledu pomyslnou vlajkovou lodí Radia Wave? Nerad bych některé pořady vyzdvihoval na úkor jiných. Pochopitelně usilujeme o to, aby všechny složky programu byly co nejkvalitnější. Pokud bych měl zmínit pořad, který rozhodně stojí za pozornost, tak by to byl například Hergot!, který v českém éteru nemá obdoby. Tedy nedělní pořad o víře, spiritualitě a náboženství, na který jsme opravdu pyšní. Považuji ho za velmi zajímavým a moderním způsobem dělanou show, která reflektuje současnou pestrost a v nejlepším smyslu naplňuje princip tolerance. Mohu jmenovat také Modeschau Veroniky Ruppert, která je nejen výbornou moderátorkou hlavního proudu, ale i schopnou autorkou tohoto magazínu o módě. Věnuje mu velkou péči a sama si do něj natáčí reportáže i rozhovory. Magazín je na Radiu Wave od samého začátku, stejně jako Veronika. 
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Příloha č. 3: Osobní rozhovor s hudebním dramaturgem Radia Wave Jiřím Špičákem  Setkáváte se stále s tvrzeními, že je Radio Wave elitářské? Já osobně se s tím setkáváme pořád od stejné skupiny lidí. Ti, kteří nemají vůči Radiu Wave předsudky, tak už od tohoto klišé upustili. Existují konkrétní scény, které ho opakují už pět let dokola. Kvantitativně je tedy těchto osob dost, ale jde stále o ty samé. Mne vždy připadalo, že je Radio Wave hudebně vybíravé, ale zároveň otevřené všemi směry. Záleží na tom, co si kdo pod pojmem elitářství představí. Chceme posluchačům představovat hudbu, kterou ještě neznají a máme pocit, že by ji znát měli, v čemž se samozřejmě odráží jistý stupeň poučování, jenž je podstatou veřejnoprávního média. Veřejnoprávní rozhlas nehraje, co lidé chtějí, ale hraje to, co lidé zatím nevědí, že by měli chtít. Zároveň se ale při představování nové hudby snažíme netvářit, jako bychom ji objevili my. Jak byste kromě představování nové muziky charakterizoval hudební směřování a dramaturgii stanice? Je nutné zdůraznit, že Wave není hitové, ale novinkové rádio. To v praxi znamená, že jednotlivé písně hodně rotují a playlist se obměňuje. Jedna skladba může za den zaznít maximálně dvakrát, a to se stává pouze u takzvané áčkové novinky. Pokud nepočítáme novinky v hlavním proudu, tak se jedna konkrétní skladba u příjemce, který by Radio Wave poslouchal nonstop, objeví jednou za čtyři až pět dnů. Jde  o rotaci skladeb nesrovnatelnou s jakýmkoliv soukromým rádiem. Máme velmi širokou databázi  a snažíme se pořád dokola nabízet nové věci. Další směřování, které se Radio Wave snaží naplňovat, je nabourávání rozdílu mezi alternativou a mainstreamem. Jde o rozdělení, které se drží v českém kontextu, ale v zahraničí už se od něj upustilo. Za příklad lze označit mainstreamovou hudbu, která má hodnotný umělecký obsah a něco sděluje o společnosti, například tvorba Beyoncé a Kendricka Lamara. Jejich alba jsou komerčně velice úspěšná, ale zároveň sofistikovaná a náročná na poslech. Hrajeme tedy vše, co podle nás promlouvá do diskuze o současné hudbě a neřešíme, jaký to má komerční úspěch. Tuto výhodu jako veřejnoprávní médium máme a snažíme se ji co nejvíc využívat. Máte pocit, že vaši posluchači, tedy generace Y, vnímají především podstatu hudby a zbytečně ji neškatulkují? Doufám, že ano. Rozdělení podle modelu mainstream a alternativa fungovalo někdy v 80. letech, kdy se dělila hudba v hitparádách a tvorba, která byla populární na nezávislé scéně. Tyto dva světy se absolutně nestřetávaly, ale dnes se vše dost výrazně prolíná. Například formace Vampire Weekend bodovala na prvních příčkách amerických i britských hitparád, přesto se považuje za takzvanou indie, tedy nezávislou, kapelu. Myslím, že náš posluchač toto cítí a nemá potřebu se vymezovat nebo o něčem tvrdit, že je moc komerční. Něco takového už dnes od člověka pod 30 let neslyšíme, což je dobře. Fungoval by po hudební stránce formát Radia Wave v českém éteru před 10 lety? Tehdy to nikdo nezkusil. Možná by takový formát fungoval, dnešní doba je k tomu ale samozřejmě mnohem uzpůsobenější. Rozhodně se nepovažujeme za někoho, kdo by odhalil, že můžeme pustit dvě nesourodé písně za sebou a nic se nestane. Jen se snažíme reflektovat dobu i světové trendy. Zmínil jste neustále rozšiřování vaší databáze. Jak často přibývají novinky do playlistu, tedy vaší aktuální hudební nabídky? Každý týden přidáváme 10 novinek. Většinou polovina z nich směřuje do áčkové rotace a polovina  do širší databáze. Zdaleka ne každou novinku můžeme hrát dvakrát denně, jde například o pomalejší či 
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náročnější písně, které úplně neodpovídají rádiovému hitovému formátu. Existuje způsob, jak publiku nejefektivněji přiblížit novou muziku? Děláme to například pomocí starého triku. Nová skladba se do playlistu vtlačí takzvaným sendvičovým způsobem, kdy pustíme populárnější starší píseň, poté neznámou novinku, a pak zase hit. Nikdy se tedy nestává, že by hrály dvě nové položky za sebou. Čerstvá hudba se k posluchačům musí dostat přirozeně. Do jaké míry se v selekci hudby odráží váš osobní vkus? Pochopitelně se do playlistu mé preference částečně promítají. Z podstaty mé práce si ale nemohu dovolit například na půl roku ignorovat rap nebo indie rock, protože ho v danou chvíli tolik neposlouchám. Něco takového se neděje, kromě mě se na výběru muziky podílejí hudební redaktoři Karel Veselý a Miloš Hroch. Mám sice jako hudební dramaturg právo veta, ale veškerý výběr vzniká formou diskuze. Také se snažím mít osobní vkus co nejširší, aby nevadil mé práci. Hudba v hlavním vysílacím proudu, tedy On Air, vychází z vašeho výběru. V případě dalších pořadů si ji však jejich autoři volí výhradně sami? Přesně tak to funguje. Nemám potřebu promlouvat do autorských pořadů. Jedním z důvodů je, že  se snažíme, aby jednotlivé pořady zůstaly čerstvé. Zároveň je mají na starosti lidé, kterým důvěřujeme, 
že se ve své scéně skvěle vyznají a budou pouštět věci, které jsou relevantní i v širším kontextu. Když si nějaký žánrový pořad zajede koleje a všimneme si, že už čtyři roky hraje to stejné dokola, tak se  bez jakékoliv zlé krve s moderátorem rozloučíme. Pořady aktualizujeme většinou jednou za rok či dva roky. Cirkulace lidí je svým způsobem podstatou Radia Wave, nesmíme se stanicí zestárnout. I z její veřejnoprávnosti vyplývá, že nemůže stárnout, nikdy se například nestane, že bude mít její hudební dramaturg 50 let. Funguje naopak postup, kdy se skladby z žánrových pořadů dostávají do hlavního proudu? Ano, to se děje velmi běžně. Například současná taneční elektronika z pořadu Turban od Jana Bárty nebo rapové novinky od Mary C a její Scény. Všichni moderátoři žánrových pořadů jsou s námi v úzkém přátelském i pracovním kontaktu. Často se stává, že autoři těchto pořadů objeví novinku dřív než my v rámci hlavního vysílacího proudu. Dramaturgická spolupráce tedy nefunguje jen v kroužku tří lidí, kteří ji mají na starosti, ale i se spoustou moderátorů pořadů.  V minulosti Radio Wave čelilo výtkám Rady ČRo, že by se mělo více zaměřovat na masové publikum. Uvažovali jste vážně o přiblížení se formátu mainstreamové stanice pro mladé? Nastaly doby, kdy jsme se setkali s jistými tlaky ze strany vedení, abychom se více zaměřili  na mainstream. Zdůraznil bych ovšem, že tyto doby nejsou teď. Všichni dramaturgové přede mnou byli rozhodnuti opustit svou pozici, kdyby tlaky vedení přerostly jejich vlastní uvažování. Nicméně vše, co za 10 let existence na stanici zaznělo, pocházelo z vlastního rozhodování a v souladu se směřováním stanice. V současné chvíli je výběr hudby čistě naše věc. Ačkoliv se Radiu Wave daří bourat žánrové bariéry, existuje hudební směr, který v playlistu převládá? V počátcích se hrálo mnohem víc kytarové hudby, poté jsme se snažili, aby poměr mezi kytarami  a elektronikou či dalšími žánry fungoval zhruba půl na půl. V současnosti kytarového indie rocku trochu ubývá, což je opět reakcí na trend, který existuje v mainstreamu i pomyslné alternativě. Významná alba, která komentují společnost a jsou zvukově objevná, dnes častěji vznikají v oblasti rapu, RnB  a elektronického popu. Řekly bych, že zmiňovaný poměr klesl na 60 % ku 40 % ve prospěch elektroniky a žánrů, které se nezakládají na kytarách. 
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Řídíte se u výběru skladeb kromě počtu přehrání také určitou věkovou hranicí interpretů? O každé skladbě uvažujeme jako o samostatné jednotce, takže se v playlistu objeví zcela aktuální interpreti, ale i kapely fungující 30 let jako Pixies nebo Dinosaur Jr. Věnujeme se i starším muzikantům, kteří ovlivnili současné skupiny, jež pravidelně hrajeme. Když si představíme paralelní vesmír, v němž nežil David Bowie, tak by zároveň neexistovalo 80 % kapel, které pouštíme. Reflexe těchto osobností nám pomáhá k utváření kontextu celkové hudební složky Radia Wave.  Považuje za klíčové, aby se hudební složka vzájemně doplňovala s publicistikou? Snažíme se, aby se doplňovaly zásadně. Na publicistiku klademe velký důraz a stále sháníme více externistů, kteří by společně s námi byli schopni naplňovat naši představu. Já osobně se více považuji za publicistu než dramaturga. Ideální stav na Radiu Wave pro mě nastává, když danou hudbu hrajeme  a pomocí publicistických příspěvků vysvětlujeme, proč ji hrajeme. Jak vlastně vypadá pracovní den hudebního dramaturga? Každý den vypadá trochu jinak. Neustále poslouchám novou hudbu, v pondělí dávám dohromady desítku novinek, během úterý je nasazujeme do systému a představujeme v rámci pořadu Factory. Každodenně chystám playlist na nadcházející dny a zároveň mám vlastní autorský pořad, kde pouštím zase úplně jinou tvorbu. Rovněž se snažím psát jeden nebo dva články týdně o tom, co momentálně hrajeme. Prostřednictvím jakých kanálů objevujete novou hudbu? Pokud nepočítám zahraniční internetová i printová média, tak jde hlavně o Twitter, na kterém sleduji samotné autory i vydavatelství. U menší české scény platí, že téměř 90 % kapel, které hrajeme, známe osobně. Tuzemská a slovenská tvorba se k nám tedy dostává z první ruky, protože udržujeme osobní kontakt. Máte pocit, že se určitá scéna či komunita utvořila i okolo Radia Wave? Nějaká scéna rozhodně vznikla. Přestože je to skvělá věc, možná tato skutečnost přispívá dojmu, že je komunita okolo Radia Wave trochu uzavřená, což by nás moc mrzelo. Počet lidí, kteří se k našemu rádiu hlásí a považují ho za médium, u něhož se něco dozvědí a mají se s čím ztotožnit, stále roste. Máme z toho samozřejmě velkou radost, ale v žádném případě nechceme, aby tato scéna působila uzavřeně.  I proto máme například pořad Startér, do kterého se hlásí lidé za všech míst země, a snažíme  se poslouchat úplně všechno, aby se scéna neuzavřela. A myslíte, že se může uzavřít samotný vývoj hudby? Tedy že by došla do stádia, kdy nebude cesty dál ji nějak rozvíjet a experimentovat. To se podle mě nikdy nemůže stát. Populární hudba se vyvíjí 60 let, a to je dost málo na to, aby nastal konec. Skladatel Brian Eno už v 70. letech předvídal, že bude hudba vznikat pomocí algoritmů a umělé inteligence, a naše děti se nás budou ptát, jak jsme mohli poslouchat jednu stejnou písničku dvakrát  po sobě. A to je jen jedna z několika desítek cest, které přicházejí v úvahu. Může vzniknout muzika, která se sama složí exkluzivně pro jednoho posluchače podle jeho osobních preferencí. Myslím, že se dřív zhroutí svět, než aby se vyčerpaly možnosti vývoje populární hudby.  
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Příloha č. 4: Seznam nejhranějších skladeb obou stanic za rok 2016  
 Nejhranější skladby na BBC Radio 1 (3. 1. 2016 – 6. 10. 2016) Jméno umělce Název skladby Drake (ft. Wizkid & Kyla) One Dance Twenty One Pilots Stressed Out Zara Larsson Lush Life Justin Timberlake Can’t Stop The Feeling Kungs vs Cookin' on 3 Burners This Girl Sia (ft. Sean Paul) Cheap Thrills Calvin Harris (ft. Rihanna) This Is What You Came For DNCE Cake By The Ocean Protoje (ft. Chronixx) Who Knows  

Nejhranější domácí skladby na Radiu Wave za rok 2016 (přidané do rotace v roce 2016) Jméno umělce Název skladby Kinkies Your Little Cat February Hide Me Under Autumn Leaves Moši Moši I Was Right My Dead Cat Back In Blues Videos Two (Aid Kid remix) Pretty Old Sound In My Mind Děti mezi reprákama Punk de blonde Planety 22 Lights Off Moving Slowly Laundered Syrup Edge Of The World Nejhranější zahraničí skladby na Radiu Wave za rok 2016 (přidané do rotace v roce 2016) Jméno umělce Název skladby Sofi Tukker Matadora Mssingno Scope Cullen Omori Cinnamon Seth Bogart Plastic! Olga Bell Randomness Conway Sudden Dawn Japanese Breakfast Everybody Wants To Love You Ra Ra Riot Absolutely The Julie Ruin I Decide Wet All The Ways 


