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Abstrakt 
 

Práce s názvem Vztah mladistvých k tradičnímu televiznímu vysílání v době internetu ve své 

první kapitole teoretické části pojednává o vzniku a proměnách televizního vysílání v naší zemí 

od počátku až do současnosti. Vytváří tak historický kontext problematiky, jíž se zabývají 

kapitoly následující; mapuje tedy, jakými změnami televize ve svém fungování, společenském 

postavení a roli prošla. Druhá kapitola slouží jako vhled do vztahu mladistvých k televiznímu 

vysílání, TV obsahům a vybraným médiím v době, kdy internet má stále větší potenciál přebírat 

roli tradičních médií. K popisu je využito několik již zrealizovaných výzkumů a studií 

zabývajících se tímto tématem. V praktické části práce je pak provedeno dotazníkové šetření 

zaměřující se na mladé lidi ve věku 15 až 18 let. Cílem kvantitativního výzkumu je zjistit vztah 

respondentů k tradičnímu televiznímu vysílání a některým televizním obsahům, také se 

okrajově zabývá vlivem vybraných médií na televizní diváctví u zkoumané skupiny 

mladistvých. Výběrový vzorek tvoří 96 dotazovaných splňujících požadované věkové rozmezí. 

Bylo zde například zjištěno, že nejvíce respondentů věnuje sledování tradičního televizního 

vysílání 1 až 2 hodiny denně, nicméně doba strávená touto aktivitou se liší v závislosti na tom, 

zda se jedná o pracovní týden, nebo víkend. Pozornost od klasického vysílání skrze televizní 

obrazovky odvádí u mladistvých s největší pravděpodobností i obsahy dostupné na internetu, 

prokázalo se například hojné sledování videí dostupných na videoserverech jako je YouTube 

nebo Stream, dále třeba naprostá většina respondentů upřednostňuje k sledování filmů počítač 

s internetem, nikoli televizi. 

 

 



 

 

Abstract 
The work titled Adolescents‘ relation to traditional TV broadcasting in the Internet era deals 

in its first chapter of the theoretical part with the origin and changes of traditional TV 

broadcasting in our country from the beginning to the present. It creates the historical context 

of the issue discussed in the following chapters; so it describes what changes TV has gone 

through in its functioning, social status and role. The second chapter serves as an insight into 

the adolescents‘ relation to TV broadcasting, TV content and selected media in an era when the 

Internet has an increasing potential to take over the role of traditional media. Thematic research 

and studies conducted in the past are used for the description. In the practical part of the work 

the questionnaire survey focusing on young people aged 15-18 is used. The aim of quantitative 

research is to find out the respondents‘ relation to traditional TV broadcasting and some 

television content, and also marginally includes an influence of selected media on respondents‘ 

TV viewing. The sample is composed of 96 respondents meeting the required age range. For 

example, it has been found that most respondents are watching traditional TV broadcasting for 

1-2 hours a day, but the time spent on this activity differs depending on whether it is a week or 

a weekend. Content available on the Internet most likely takes the focus off adolescents‘ 

attention to traditional TV broadcasting, for example videos on the videoservers like YouTube 

or Stream are watched often. Additionally, the majority of respondents prefer watching movies 

with their computer rather than a TV. 
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Úvod 
 

 Tato bakalářská práce nese název Vztah mladistvých k tradičnímu televiznímu vysílání 

v době internetu, bude se tedy zabývat mediálním chováním mladých lidí, jejichž věkové 

rozmezí bylo zvoleno 15 až 18 let, se zaměřením na sledování klasického televizního vysílání. 

Téma jsem zvolila na základě domněnek mého okolí, že mladí lidé čím dál tím méně sledují 

klasické televizní obsahy skrze televizory a že tuto aktivitu nahrazuje například zájem o krátká 

videa na videoserverech jako je YouTube nebo Stream. 

 Cílem práce je tedy zjistit u výzkumného vzorku mladistvých ve věku 15 až 18 let jejich 

návyky spojené právě se sledováním klasického televizního vysílání, mediální vybavenost 

domácností respondentů či jimi preferované TV obsahy. Zvoleným nástrojem pro kvantitativní 

výzkum je standardizovaný dotazník distribuovaný v elektronické podobě. 

Bakalářská práce byla vypracovávána na základě podaných tezí, avšak během 

samotného psaní a zkoumání došlo k několika změnám a odchýlením se od prvotní myšlenky. 

V první řadě se jedná o změnu výzkumné metody, konkrétně o upuštění od kombinace 

kvantitativního a kvalitativního šetření. Spolu s vedoucí mé práce jsme vyhodnotily kombinaci 

těchto dvou metod jako neúměrně obsáhlou vzhledem k rozsahu bakalářské práce. S jejím 

doporučením jsem se tedy uchýlila pouze k jedné metodě, a to konkrétně k výzkumu 

kvantitativnímu, což vedlo i k vyřazení některých knih ze seznamu literatury, který byl původně 

uveden v tezích. Naopak ale bylo během psaní práce nalezeno mnoho jiných relevantních 

zdrojů, které předtím uvedeny nebyly. K menším obměnám pak došlo i v názvech a rozložení 

jednotlivých kapitol, nicméně obsahově práce zůstala v souladu s tezemi. 

První kapitola bakalářské práce je věnována historii televizního vysílání v našich 

zemích od úplného počátku. Cílem je vytvořit kontext, do kterého jsou téma a výzkum práce 

zasazeny. Kapitola pojednává o tom, jak u nás televizní vysílání vznikalo, jaké mělo postavení 

ve společnosti, jak moc bylo ovlivňováno a ovlivňovalo občany, jakou roli hrálo při důležitých 

historických událostech atd. Tento výklad by měl čtenáři pomoci ve vytvoření komplexního 

náhledu na proměny našeho televizního vysílání v průběhu času tak, aby lépe dokázal zhodnotit 

současné změny a rozdílné role televizního vysílání od jeho vzniku až po současnost. Ne vždy 

měli lidé možnosti, jaké mají dnes, a všechna média prošla za dobu své existence četnými 

změnami. Konkrétně změnami týkajících se televizního vysílání se zabývám právě v první 

kapitole této práce. Je totiž nutné si uvědomit, že dříve byla televize jednou z mála dostupných 
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technologických vymožeností poskytující zábavu i informace, postupně se pak stala každodenní 

záležitostí v životě lidí. Mladí lidé dnes ale žijí ve světě s nepoměrně širšími mediálními 

možnostmi než dříve, internet už je schopen přebrat téměř veškerou funkci televize, a tak je 

zajímavé sledovat, jakou roli v životech mladistvých nyní hraje toto tradiční médium. 

 Druhá kapitola teoretické části se podrobněji zaměřuje na vztah dnešní populace, 

zejména mladých lidí, právě k tradičnímu televiznímu vysílání a televizním obsahům. Jsou zde 

uvedeny údaje z několika již provedených výzkumů a studií, které se tématem v minulosti 

zabývaly, konkrétně například Studie mediální gramotnosti populace ČR (Jjirák et al., 2016) 

nebo Stav mediální gramotnosti v ČR (Cebe et al., 2011). Cílem je orientačně zmapovat 

postavení klasického TV vysílání v dnešní společnosti za užití výsledků několika 

kvantitativních šetření. Opírám se také o údaje z výzkumu Hany Pražákové „Vztah užití televize 

a nových médií v diváckých zvycích středoškolských teenagerů“ (2011), který byl proveden v 

rámci její diplomové práce na Univerzitě Karlově. Všechny výše zmíněné výzkumy posloužily 

jako inspirace při tvorbě dotazníku v rámci mého kvantitativního šetření. 

 Následuje praktická část, v níž na začátku nalezneme teoretický výklad metodiky 

výzkumu provedený na základě příslušné literatury. Po něm přichází na řadu samotná analýza 

dat, ve které se nachází nejen souhrn zjištěných dat z provedeného kvantitativního šetření skrze 

standardizovaný dotazník, ale také srovnání s výsledky jiných výzkumů. 

 Ačkoli se zjištění vyvozená z nasbíraných dat v mém kvantitativním výzkumu nedají 

vzhledem k velikosti zkoumaného vzroku považovat za reprezentativní, a tudíž se nedají 

stáhnout k celé populaci mladistvých ve věku 15 až 18 let, věřím, že i tak poslouží alespoň jako 

orientační vhled do mediálního chování a zvyků mladých lidí spojených se 

sledováním  tradičního televizního vysílání a televizních obsahů. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Přeměny role televize v české společnosti 
 

V této části bakalářské práce se budu zabývat proměnami role televizního vysílání v české 

společnosti, které byly způsobeny historickými událostmi v naší zemi. Jelikož cesta od počátku 

televize u nás do současnosti je opravdu dlouhá, je cílem této kapitoly vytvořit nikoli podrobný 

popis vývoje televizního vysílání v českých zemích, ale co nejvíce stručný (avšak komplexní) 

vhled do této problematiky, který práci kontextuálně ukotví. Výklad bude rozdělen do čtyř 

historických etap české společnosti. Jednotlivými etapami jsem se inspirovala v knize „Dějiny 

českých médií. Od počátku do současnosti“ (Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011), která mi vývoj 

a roli tohoto vysílacího média v historickém kontextu událostí Československa pomohla 

zmapovat. 

 

1. 1 Počátky televizního vysílání 
 

Úvodem by bylo dobré položit otázku, co to vlastně televize je. Přesná definice však 

neexistuje. Jak říká Feldstein (1964), slovem televize často označujeme různé věci a různé 

pojmy. „Jednou slovem televize označujeme televizní přijímač, jindy tak nazýváme podnik či 

instituci, která se stará o vysílání televizního programu, někdy jím označujeme televizní 

program nebo nějaký určitý pořad a jindy zase televizní techniku“ (Feldstein, 1964, s. 11). 

Svými specifickými prostředky televize vytváří a následně masově1 šíří vlastní díla, popřípadě 

reprodukuje díla, jež vznikla mimo její oblast (ibid.). 

Štoll (2013) na televizi nahlíží také ze čtyř různých pohledů, tedy že televize v našem 

pojetí představuje: technologický princip, instituci, komunikační médium se společenskou 

funkcí a tvůrčí prostor. Všechny tyto čtyři aspekty pak mají společného jmenovatele, čímž je 

trh (ibid.). Je to podle něj též „médium, které nejen svým programem, ale už samotnou svou 

existencí dokáže ovlivnit chování obyvatel země, jejich každodenní návyky, podílí se na 

formování jejich hodnot, vkusu, nastolování agendy, nastavuje komunikační i etickou laťku a 

stále má mezi médii své výsadní postavení dané dosahem, přesvědčivostí a názorností“ (Štoll, 

2013, s. 10). 

                                                 
1 V oblasti masové komunikace pojem „masový“ značí velké množství, počet či rozsah (lidí, produktů), zatímco 

„komunikace“ vyjadřuje předávání/přebírání významů, vysílání a přijímání jednotlivých sdělení. (McQuail, 

1999, s. 31) 
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Jelikož se vysílací média (rozhlas a televize) původně neustavovala jako výraz a nástroj 

společenských změn, jsou tím pádem i mnohem snáze vymezitelná než média tištěná, u kterých 

právě společenské změny aspektem k jejich vzniku a proměnám byly (Bednařík et al., 2011, s. 

18). Konkrétně televize pak byla zprvu chápána pouze jako technologické rozšíření 

rozhlasových možností, tedy „rozhlas s obrazem“; důkazem je i to, že v počátku televizní 

tvorby nalezneme mnoho pořadů převzatých právě z rozhlasu (ibid.).  

„Krátké“ 20. století2, jinak nazývané také jako „století propagandy“ nebo „století 

reklamy“, znamenalo ve světě mimo jiné i hojné zapojení médií do politického života a jejich 

využití k obchodním účelům (Jirák a Köpplová, 2009, s. 67). V tomto období se mediální 

produkce stala neodmyslitelnou součástí každodenního života mnoha lidí, dostupnost sdělení 

produkovaných médii pak dala podnět k úvahám o nové – masové – kultuře3 (ibid.). Podle 

amerického historika Daniela Boorstina (1963) jde v této souvislosti o tzv. „grafickou revoluci“ 

19. a 20. století4. 

Rychlý rozvoj televize ve světě po druhé světové válce dal za vznik předpokladům, že 

„nevznikl jen nový masový prostředek informací a kultury, ale že televize je přímo předurčena 

k tomu, aby se brzy stala nejvýznamnějším a nejpůsobivějším činitelem kulturního života, 

zejména svou masovostí a oblibou i spojením předností rozhlasu a filmu“ (Feldstein, 1964, s. 

27-28). 

Feldstein (1964) také upozornil na fakt, že televize v době svého vzniku ovlivňovala 

společnost daleko více než jakákoliv jiná média. Byla tak považována za politickou instituci, 

což se odrazilo v odlišnosti postavení tohoto média v zemích socialistických a naproti tomu ve 

státech kapitalistických. Podle něj slouží televize v socialistické společnosti zájmům a 

potřebám všech občanů, jejím posláním je socialistická a komunistická výchova. V těchto 

zemích se navíc rozvoj televize oproti zemím kapitalistickým dost opozdil, důvodem bylo nejen 

zotavování hospodářské a průmyslové oblasti po válce, ale i budování ekonomického sektoru 

v socialistické společnosti (ibid.). 

Vývoj médií po druhé světové válce se nesl především ve znamení nebývalé 

komrcializace médií a jejich postupných podřízeních se nárokům tržní logiky v zemích 

západních, ale i „dalším rozvojem přístupu k médiím jako k prostředkům systematického 

                                                 
2 Někteří autoři považují za jeho počátek uspořádání světa po konci první světové války a za konec rozpad 

bipolárního uspořádání světa po vyhasnutí studené války (Jirák & Köpplová, 2009, s. 67). 
3 Kultura vyznačovaná např. průmyslovou výrobou, distribucí či komercializací kulturních projevů a jejich 

opravdu masovou spotřebou a velkým důrazem především na obrazovou složku sdělení (Jirák & Köpplová, 

2009, s. 67). 
4 Revoluce způsobená nejprve fotografií, poté televizí (Jirák & Köpplová, 2009, s. 67). 
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ideologického a propagandistického působení v zemích východního bloku“ (Jirák a Köpplová, 

2009, s. 67). 

Právě rozdíly role televize v západních a východních zemích od počátku její existence 

popisuje velmi dobře Feldstein (1964), který staví do kontrastu neobyčejně rychlý a dynamický 

rozvoj kapitalistických televizí, nacházejících se v ostrém konkurenčním boji zejména 

s filmem, a socialistické televize, rozvjíjející se v souladu a spolupráci s ostatními médii. 

V Československu se zrodil vývoj televize již před druhou světovou válkou, konkrétně 

v roce 1935, kdy Jaroslav Šafránek5 představil televizní aparaturu fungující na principu 

mechanického rozkladu televizního obrazu (Bednařík et al., 2003, s. 192-193). Jeho snahy však 

přerušila válka a pokračovat ve výzkumu se mohlo až po jejím skončení. V prvních letech 

tvořily televizi dva podniky, Správa spojů – Televize Praha (spadala pod ministerstvo spojů, 

spravovala technickou část, měla tedy na starost studiový provoz, údržbu a provoz vysílače 

Petřín) a Televizní studio Praha (bylo střediskem Československého rozhlasu, organizačně se 

členilo na dva úseky – dramaturgii a provoz), ředitelem televizního studia byl Karel Kohout 

(ibid.). 

Jak se dočteme u Bednaříka et al. (2011, s. 271-274), k první zkoušce vysílání došlo 

v roce 1948 při pokusných přenosech z XI. všesokolského sletu v Praze. Oficiální zahájení 

veřejného televizního vysílání proběhlo 1. května 1953, za pravidelné pak bylo prohlášeno k 

25. únoru 1954 (ibid.). Zájem o televizi stoupl 11. února 1955, kdy se uskutečnil první přímý 

přenos mimo televizní studio, konkrétně šlo o přenos hokejového utkání družstva Prahy proti 

švédskému Leksandu na Štvanici v Praze (ibid.). Autoři dále popisují, že v lednu 1956 

Československá televize (ČST) odvysílala i první přímý přenos ze zahraničí6, od 31. prosince 

1955 bylo rozšířeno vysílací území televize7 a vysílání zahájilo i televizní studio Ostrava. 

V listopadu 1956 bylo dalším na řadě studio bratislavské. Mimo jiné se od 1. ledna 1955 zavedla 

platba koncesionářského poplatku8, čímž se v Československu uplatnil model zcela běžný 

v poválečné Evropě, a to model organizačního a institucionálního zakotvení televizního 

vysílání9 (ibid.). 

                                                 
5 Jaroslav Šafránek byl docentem experimentální fyziky na Univerzitě Karlově v Praze (Bednařík et al., 2011, s. 

182). 
6 Jednalo se o přímé přenosy ze zimních olympijských her konaných v italské Cortině d’Ampezzo (Bednařík et 

al., 2011, s. 273) 
7 Do té doby mohli televizi sledovat jen obyvatelé žijící v dosahu pražského televizního vysílače Petřín 

(Bednařík et al., 2011, s. 274). 
8 Koncesionářský poplatek činil 15 korun měsíčně (Bednařík et al., 2011, s. 272). 
9 Tzn. „státní monopol finančně podporovaný výběrem koncesionářských poplatků od domácnosti za užívání 

funkčního přijímače“ (Bednařík et al., 2011, s. 272). 
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Televizní rozvoj v Československu byl zásadně omezen, kromě technických možností 

vysílání, i kupní silou obyvatelstva. Ta výrazně klesla v červnu 1953 v důsledku měnové 

reformy, kvůli které si mohl dost drahý televizní přijímač Tesla 400110 dovolit opravdu 

málokdo, což způsobilo, že lidé využívali ke sledování televizních přenosů veřejné místnosti 

(kulturní domy, závodní kluby, knihovny), kde se scházeli ve větších počtech (Bednařík et al., 

2011, s. 272). Prodej přijímačů se začal zvyšovat až po snížení jejich ceny11 (ibid.). Jen pro 

představu, po měnové reformě činila průměrná mzda pracovníka v socialistickém sektoru 

národního hospodářství 1081 Kčs, pracovníka ve stavebnictví 1207 Kčs a pracovníka 

průmyslového podniku 1160 Kč (Ďoubalová, 2007, s. 57). 

 

1. 2 Vývoj vysílání do roku 1968 
 

Bednařík et al. (2011, s. 299) popisují, že vývoj televizního vysílání se nesl ve dvou 

pomyslných rovinách, jednou bylo budování technického zázemí a tou druhou pak rozšiřování 

programové nabídky. Navíc se ihned po státním převratu v únoru 1948 dostala všechna média 

pod kontrolu a řízení komunistické moci, 22. dubna 1953 vznikl cenzurní úřad Hlavní správa 

tiskového dohledu12 a později v roce 1966 byl nahrazen Ústřední publikační správou (Cysařová, 

2017). Roku 1957 bylo československou vládou vydáno nařízení o nové organizaci rozhlasu a 

televize, čímž došlo k zásadní změně – Československá televize se stala samostatnou institucí13 

(Bednařík et al., 2011, s. 296). 

Po technické stránce televizního vysílání se pracovalo především na propojení 

jednotlivých studií, což vyřešila roku 1958 soustava vysílačů umožňující sestavování 

společného programu. Téhož roku vystřídal Karla Kohouta ve funkci ředitele ČST Milan 

Krejčí, od roku 1959 do roku 1963 pak funkci zastával Adolf Hradecký, po něm v letech 1963 

až 1968 Jiří Pelikán (Televizní ředitelé, 2017). Komunistická strana Československa (KSČ) si 

dost dobře uvědomovala rostoucí význam televize a chápala jej tedy jako jeden 

z nejdůležitějších nástrojů ideologického působení, což značně napomáhalo rozvoji tohoto 

média (Bednařík et al., 2011, s. 299-300). 

Roku 1964 vznikl zákon o Československé televizi14, jenž stanovil základní poslání a 

úkoly Československé televize ve společenském kontextu, označil ji jako prostředek masové 

                                                 
10 Cena televizního přijímače byla 4000 korun (Bednařík et al., 2011, s. 272). 
11 Cena byla snížena na 2500 korun (Bednařík et al., 2011, s. 272). 
12 Byl součástí ministerstva vnitra, kterému i podléhal. 
13 Předtím organizačně spadala pod Československý rozhlas. 
14 Zákon č. 18/1964 Sb. O Československé televizi. 
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komunikace a vymezil její vztahy k veřejným institucím, čímž se dostala plně pod kontrolu 

KSČ stejně jako ostatní sdělovací prostředky (Bednařík et al., 2003, s. 222-223). 

V tomto období docházelo k mnoha sporům televize s cenzurou, největší konflikt byl 

vyvolán reportáží Otty Bednářové s názvem „Volba povolání“, kterou televize odvysílala roku 

1964 v pořadu Zvědavá kamera (Končelík, 2010, s. 163). Jednalo se o příběh dívky vyloučené 

ze střední školy z důvodu tzv. nevhodného třídního původu svých rodičů; odvysílání reportáže 

vedlo k rozhořčení funkcionářů KSČ a dosazení dvou „kontrolních“ náměstků přímo do 

televize (ibid.). 

Co se týče televizních koncesionářů, v září 1961 jejich počet činil 1 milion (Bednařík et 

al., 2011, s. 300), roku 1967 bylo zaznamenáno již 2 599 766 domácností opatřených televizním 

přijímačem (Cysařová, 1998, s. 7). Hranice tří milionů koncesionářů byla překonána koncem 

roku 1969 a čtyř milionová hranice pak v roce 1978 (Kalendárium, 2017). 

Pro přehled je zde přiložena tabulka, ve které lze pozorovat, jak se počet majitelů 

televizních koncesí v průběhu času vyvíjel (údaje jsou vztaženy k 31. prosinci): 

 

Tabulka 1: Počet majitelů televizních koncesí 

Rok Československo České země Slovensko 

1954 3 833 3 833 0 

1955 32 119 32 108 11 

1956 75 934 75 140 794 

1957 172 782 166 590 6 192 

1958 327 861 306 534 21 327 

1959 518 987 473 315 45 672 

1961 1 089 449 949 073 140 376 

1963 1 630 013 1 376 900 262 113 

1965 2 113 450 1 710 385 403 065 

1967 2 599 766 2 040 818 558 948 

1969 2 996 460 2 308 556 687 904 

1970 3 091 243 2 375 869 715 374 

1974 3 601 858 2 710 502 891 356 

1977 3 903 134 2 923 335 979 799 

Zdroj: Čísla a fakta o Československé televizi. Československá televize Praha, 1978, s. 30 
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Je však nutno podotknout, že všechna tato čísla neznamenají počet diváků, kteří televizi 

sledovali, jelikož u jednoho televizoru se mnohdy scházely i desítky lidí, ať už šlo o rodinu, 

sousedy či návštěvníky stejných podniků (Cysařová, 1998). 

Dle textu Bednaříka et al. (2011, s. 301) činnost zahájil v listopadu 1961 televizní 

vysílač Cukrák u Prahy, což vedlo k dokončení výstavby základní sítě televizních vysílačů. Do 

provozu byla uvedena i další studia – roku 1961 v Brně a 1962 v Košicích. Televizní přijímač 

se stal cenově dostupnější, v roce 1966 trh představil první československý přenosný televizor 

Camping (ibid.). 

Dále podle autorů (Bednařík et al., 2011, s. 301) ke změnám a rozšířením docházelo i 

v programové nabídce, především pak k rozvoji televizní žurnalistiky. Kromě nejstarší 

zpravodajské relace (sportovního pořadu) Branky, body, vteřiny15 mohli diváci od počátku roku 

1957 každý den sledovat zpravodajský pořad Televizní aktuality a zajímavosti, roku 1958 se 

pak novou zpravodajskou relací staly Televizní noviny16 (ibid.). Do televizní publicistiky 

pronikaly ale i kritické pořady týkající se tehdejších problémů Československa, a to i přes snahu 

komunistů tomuto zabránit. Koncem roku 1958 začala televize vysílat sedm dní v týdnu a počet 

pořadů vysílaných ze záznamu poprvé překonal počet pořadů vysílaných přímým přenosem 

v roce 1966 (ibid.). Československá televize získala řadu mezinárodních festivalových 

uznání17, v červnu 1964 se konal první ročník mezinárodního televizího festivalu Zlatá Praha 

(ibid.). 

Feldstein (1964) tvrdí, že tvorba televizního programu spočívala ve třech různých 

formách: živé vysílání ze studia, přímý přenos různých politických, kulturních, společenských 

či sportovních událostí a pořady z televizního záznamu. Programová skladba tak podle něj 

nebyla ovlivněna pouze zájmy a potřebami diváků, kteří se na televizi dívali (konkrétně např. 

program pro děti a mládež v roce 1962 tvořil 16,3 % programové nabídky), ale především 

materiálně technickými možnostmi a kapacitou prostředků, které měla televize k dispozici. 

S postupem času a technickým rozvojem televize rychle rostl i počet odvysílaných hodin (ibid.). 

 

 

 

 

                                                 
15 Začal se vysílat v březnu 1956 (Bednařík et al., 2011, s. 301). 
16 Prvními hlasateli Televizních novin byli Jaroslav Bouz a Kamila Moučková (Bednařík et al., 2011, s. 301). 
17 První zahraniční festivalové ocenění získala Československá televize v květnu 1961 – Bronzová růže na 

mezinárodním televizním festivalu ve švýcarském Montreaux za pořad Tisíc pohledů za kulisy, režie Ladislav 

Rychman (Bednařík et al., 2011, s. 301). 
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Tabulka 2: Počet odvysílaných hodin za rok 

Rok Počet odvysílaných hodin za rok 

Český okruh Slovenský okruh 

1956 1 496 99 (od 3.11.) 

1957 1 712 700 

1958 1 922 1 639 

1959 2 201 1 953 

1960 2 451 2 285 

1961 2 425 2 417 

1962 2 893 2 855 

1963 3 151 3 138 

1968 3 264 3 260 

1970 3 909 3 819 

Zdroj: Fakta a čísla o Československé televizi. Československá televize Praha, 1978, s. 27. 

 

1. 3 Televize v období Pražského jara a po okupaci 
 

 Roli a postavení médií v průběhu Pražského jara18 měl podle Bednaříka et al. (2011, s. 

304) do značné míry na svědomí vztah vedení státu a KSČ ke sdělovacím prostředkům. Média 

byla KSČ považována za významný prostředek ideového působení, proto jejich chování 

kontrolovala a ovlivňovala. Jedním z hlavních témat reformního hnutí, které vypuklo v lednu 

1968, bylo postavení médií jako instituce svobody projevu (ibid.). 

 Pro upřesnění se za počátek Pražského jara podle Sígla (2009, s. 35) považuje zvolení 

Alexandra Dubčeka prvním tajemníkem Ústředního výboru KSČ (ÚV KSČ), které proběhlo 5. 

ledna 1968. Jeho jméno je stejně jako celé období Pražského jara spjato se snahou o tzv. 

„socialismus s lidskou tváří“, konkrétně lze tento pojem vysvětlit jako snahu o demokratizaci 

politiky a společnosti, stále však v rámci socialismu (ibid.). 

V akčním programu, přijatém 5. dubna 1968 ÚV KSČ, byly vytyčeny principy 

fungování médií, hlavní roli zde hrál tiskový zákon, který měl vyloučit předběžnou cenzuru 

(Bednařík et al., 2011, s. 307). Cenzura pak byla oficiálně zrušena 26. června 1968 na zasedání 

                                                 
18 „Období snah o reformy politického a veřejného života, které začaly v lednu 1968 a byly násilně zastaveny 

vojenskou okupací Československa v srpnu téhož roku“ (Bednařík et al., 2011, s. 304). 
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Národního shromáždění19 (ibid., s. 310). V průběhu roku 1968 došlo díky svobodnější tvůrčí 

atmosféře i k viditelným změnám v nabídce mediálních obsahů, což vedlo v případě televize 

k nárůstu sledovanosti. Československá televize (stejně jako Československý rozhlas) v období 

Pražského jara výrazně podporovala politiku nového vedení KSČ v čele s Alexandrem 

Dubčekem. Do srpna 1968 zahrnovalo vysílání velké množství publicistických obsahů a 

diskuzních pořadů o politické situaci v Československu (ibid.). 

Díky postupné liberalizaci novinářské práce docházelo tedy ke svobodnější a tvůrčí 

atmosféře ve společnosti, což vedlo k mnohem pestřejším mediálním obsahům (Končelík, 

2008, s. 68). Nyní měly možnost spatřit světlo světa nejrůznější skandály, jež zůstávaly pod 

pokličkou téměř dvacet let, a mohly být cestou ke zpochybňování vedoucí úlohy komunistické 

strany, což se členům KSČ pochopitelně vůbec nelíbilo. Právě tyto medializované skandály 

spojené s přestavbou tematické agendy médií logicky budily obrovskou pozornost publika 

(ibid.). 

Tento průběh jara a léta 1968 ve znamení liberalizace veřejného prostoru a 

demokratiazce médií, což považovalo tehdejší vedení Komunistické strany Sovětského svazu 

(KSSS) v čele s L. I. Brežněvem za obrovské ohrožení vedoucí úlohy KSČ, byl také důvodem, 

proč v noci z 20. na 21. srpna 1968 bylo jedním z cílů intervenčních vojsk i obsazení a ovládnutí 

československých médií (Bednařík et al., 2011, s. 310). 

21. srpna 1968 začala Československá televize vysílat v ranních hodinách z Měšťanské 

besedy, odkud byli diváci informováni moderátorkou Kamilou Moučkovou o aktuálním dění 

(Groman a Bednařík, 2008, s. 26). Po vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy na naše území 

došlo, jak již bylo zmíněno, i na obsazování a snahu o plnou kontrolu nad československými 

médii. Co se týče televize, jako první bylo tohoto dne obsazeno ředitelství televize, poté pražské 

televizní studio, ale i tak se až do 26. srpna dařilo vysílat z několika improvizovaných studií 

(nejen) po Praze (ibid.). Také programová náplň vysílání byla velmi improvizovaná, tvořily ji 

především informace o aktuálním dění, vyjádření hostů k současné situaci, nabádání občanů 

k rozvaze a klidu (ibid.). 

Okupace Varšavských vojsk, po násilném odvlečení vrchních představitelů ČSSR 21. 

srpna do Moskvy, vyvrcholila 26. srpna. Pod nátlakem Brežněva byl účastníky jednání 

podepsán tzv. Moskevský protokol (Vondrová, 2013, s. 244-246). Sdělovacích prostředků se 

tento protokol dotknul především tím, že nařizoval vládě mimo jiné i „zabezpečit“ 

                                                 
19 Jednalo se o zákon č. 84/1968 Sb., který novelizoval zákon č. 81/1966 Sb. o periodickém tisku a ostatních 

hromadných informačních prostředcích (Bednařík et al., 2011, s. 310). 
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antisocialistické síly a média, tedy nad nimi opět převzít plnou moc a kontrolu (Vančura, 1990, 

s. 95). 

Jak píše Pecáková (2016, s. 43), v období Pražského jara se na obrazovku dostávaly 

především publicistické, zpravodajské a dokumentaristické pořady. Většina pojednávala o 

tématech, jejichž zpracování bylo do té doby zakázané. Vysílání se velmi přizpůsobovalo 

aktuálnímu dění, a tak tištěný program nebyl často dodržován (ibid.). Významnou část 

programu vyplňovaly i kulturní a vzdělávací pořady, zaměřovaly se především na vzdělávání 

žáků základních škol a středoškoláky (ibid.). 

 

1. 4 Televize v době normalizace 
 

Období tzv. normalizace lze obecně vymezit od roku 1969 do roku 1989, o jejím počátku 

ale dodnes historikové diskutují různé názory; podle některých je počátkem sovětská okupace 

v srpnu 1968, jiní jej zase datují do dubna 1969, kdy se prvním tajemníkem ÚV KSČ stal 

Gustav Husák a nahradil tak ve funkci Alexandra Dubčeka (Otáhal, 2002, s. 5-6). Původně 

termínem normalizace označovali komunisté spíše ranou fázi tohoto období, po roce 1989 byl 

ale přijat jako označení pro celou historickou etapu a je spojen s opětovným nastolením 

sovětského typu hegemonie skrze čistky v komunistické straně, obnovení cenzury a dalších 

represivních zásahů (ibid.). 

Masová média, v tehdejší době nazývaná „prostředky masové informace a propagandy“ 

či „hromadné sdělovací prostředky“, byla v normalizační politice chápána jednak jako 

významný nástroj formování veřejného mínění, jehož pozornost bylo nutné odvést od událostí 

Pražského jara, jednak byla „sama média aktéry reformního období a bylo třeba je funkčně i 

personálně podřídit novým poměrům“ (Bednařík et al., 2011, s. 326). 

Vedení KSČ tak stálo vůči médiím ve velmi složité situaci, jelikož právě média byla 

Sověty považována za hlavní „nástroj kontrarevoluce“, v posledním srpnovém týdnu sehrála 

přední roli v odporu proti intervenci (Končelík, 2009, s. 207-209). Zároveň se ale vedoucí 

českoslovenští činitelé museli právě skrze média obrátit k občanům za účelem prosadit 

podmínky sjednané v Moskvě, což vedlo k několika zásadním krokům, ke kterým komunisté 

přistupili, jako například rozsáhlá personální opatření nejen ve funkcích předsednictva a 

sekretariátu ÚV KSČ a vlády, ale i přímo v samotných mediálních organizacích (ibid.). Jedním 

z přelomových kroků bylo 30. srpna 1968 zřízení Úřadu pro tisk a informace (ÚTI) a s tím 

spojené obnovení cenzury, které vyvolalo obrovské rozhořčení mezi novináři, občany i 
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řadovými členy KSČ; nechuť společnosti vedla například i k problémům s obsazením funkcí 

v tomto vzniklém cenzurním orgánu (ibid., s. 211). 

Navíc byl 12. září 1968 zřízen Vládní výbor pro tisk a informace jako další kontrolní 

úřad nad médii, po federalizaci ČSSR 1. ledna 1969 byl přejmenován na Federální výbor pro 

tisk a informace (Končelík, 2009, s. 216). S federalizací státu 1. ledna 1969 je spojen i vznik 

dalších nových institucí dohlížejících na činnost médií, konkrétně Český úřad pro tisk a 

informace (ČÚTI) a Slovenský úrad pre tlač a informácie (SÚTI) (Bednařík et al., 2011, s. 314). 

Jedním z přelomových okamžiků pro Československou televizi bylo podle Gromana a 

Bednaříka (2008, s. 29-30) 28. března 1969 živé vysílání ze zápasu na mistrovství světa 

v ledním hokeji, kde se utkal tým Československa proti Sovětskému svazu. Utkání pro nás 

skončilo vítězně a v rámci oslav v ulicích Prahy došlo k rozbití výlohy kanceláře sovětské 

letecké společnosti Aeroflot sídlící na Václavském náměstí. Na to konto byla ČST obviněna 

Federálním výborem pro tisk a informace z rozpoutání protisovětských nálad, Výbor nařídil 

prověřit všechny pořady nacházející se v rozporu s vnitřní i zahraniční politikou státu a 

odstranit z televizního vysílání veškeré názory kritizující KSČ a Sovětský svaz (ibid.). Dne 17. 

dubna pak Gustav Husák vystřídal ve funkci prvního tajemníka KSČ Alexandra Dubčeka a 

nechal se slyšet, že je nezbytně nutné, aby si KSČ definitivně zajistila rozhodující ideový vliv 

na média (ibid.). 

V srpnu 1969, po nástupu Jana Zelenky do funkce ústředního ředitele, kde mimochodem 

setrval až do vystřídání Liborem Batrlou v červnu 1989, se Československá televize aktivně 

zapojila do konsolidačního procesu (Bednařík et al., 2011, s. 334 - 335). Odejít tak museli 

pracovníci podporující v roce 1968 politiku dubčekovského vedení KSČ a reformní snahy ve 

spojitosti s Pražským jarem, nejvíce se změny dotkly především redakcí zpravodajství, 

publicistiky a dokumentaristiky (ibid.). V roce 1970 v průběhu prověrek spojených s výměnou 

stranických legitimací bylo v ČST vyloučeno z KSČ 74 lidí, dalších 151 bylo ze strany 

vyškrtnuto, pro řadu z nich znamenala ztráta členství ve straně i ztrátu zaměstnání (ibid.). 

V 70. a 80. letech byla veškerá média veřejným projevem normalizace a představovala 

„stabilizovaný systém s pevným mechanismem kontroly a řízení“ (Bednařík et al., 2011, s. 

336). Dne 16. prosince 1980 byl jako střešní cenzurní orgán ustaven Federální úřad pro tisk a 

informace (FÚTI), byla na něj přenesena řada kompetencí, jimiž dosud disponovaly 

republikové orgány ČÚTI a SÚTI (ty byly nakonec v roce 1988 úplně zrušeny); obsah médií 

byl analyzován II. odborem hodnocení a analýz FÚTI – konkrétně u Československého 

rozhlasu a Československé televize spadalo pod kontrolu 30 programových bloků (Bednařík et 

al., 2011, s. 342). Na základě těchto analýz, které byly součástí uplatňované následné cenzury, 
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pak byli šéfredaktoři napomínáni za politicky nevhodné mediální obsahy, což vedlo u 

pracovníků i k silné autocenzuře. Výjimkou bylo období od poloviny srpna do 22. srpna, kdy 

docházelo k dozoru nad mediálními obsahy přímo v redakcích, čili byla uplatňována cenzura 

předběžná (ibid.). Jedním z výrazných rysů mediální situace v období normalizace bylo, 

především v televizi, například propojování ideologického působení se zábavou (ibid.). 

Po celou dobu normalizace byla Československá televize pod dohledem ÚV KSČ a 

představovala významný nástroj propagandistického a ideologického působení na obyvatele ve 

smyslu naplňování politiky KSČ (Média v době normalizace, 2017). Televize se podílela na 

boji proti ideovým protivníkům režimu a od roku 1977 byla významným aktérem v kampaních 

proti signatářům Charty 77. Ve zpravodajských relacích byly až do konce normalizace 

podávány neobjektivní informace (ibid.). 

Televizním tvůrcům se ale i přes všechen politický tlak podařilo udržet tradici „televize 

jako umění“, takže vzniklo mnoho inscenací a pořadů oceněných i na mezinárodních 

festivalech20 (Bednařík et al., 2011, s. 345-346). Vliv normalizační moci na televizní vysílání 

rozhodně negativně neovlivnil ani zájem veřejnosti o televizi, ani technické pokroky. Počet 

televizních koncesionářů v roce 1969 vyšplhal až ke 3 milionům (ibid.). Únor 1970 se nesl ve 

znamení prvního barevného přímého přenosu, 10. květen 1970 zase ve spuštění druhého 

programu, pravidelné barevné vysílání bylo spuštěno nejprve na druhém programu 9. května 

1973 a o dva roky později i na programu prvním (ibid.). V obchodech začal být k dispozici 

československý barevný televizor Teslacolor, cena však byla vysoká a prodej stagnoval; v 

polovině 80. let ale začali mít lidé o televizor větší zájem, tržní ekonomika velkou poptávku 

nezvládla a z televizoru se stalo nedostatkové zboží (ibid.). 

Během 70. a 80. let byl mezi diváky oblíben především televizní seriál, zvláště pak ty 

z dílny scénáristy a dramatika Jaroslava Dietla (Bednařík et al., 2011, s. 346). Jeho tvorba se 

stala symbolem normalizační doby. Za Dietlův nejpopulárnější seriál se považuje Nemocnice 

na kraji města (1978), úspěchům se u diváků těšila i tvorba pro děti, kam patřily např. seriály 

Pan Tau a Návštěvníci (režiséra Jindřicha Poláka), Arabela a Létající Čestmír (režiséra Václava 

Vorlíčka) a další (ibid.). 

 

 

 

                                                 
20 Např. hudební film Petra Weigla Romeo a Julie (1972), televizní adaptace díla Thomase Manna Mário a 

kouzelník od Miloslava Luthera (1977), hudební groteska Jána Roháče Traja chrobáci (1978) a další (Bednařík 

et al., 2011, s. 344). 
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Tabulka 3: Sledovanost Československé televize v letech 1982 – 1989 (údaje v %) 

Rok Denně nebo 

téměř denně 

1-3x týdně Méně často než 

1x týdně 

Vůbec ne 

1982 66 29 4 1 

1985 68 27 4 1 

1989 73 23 3 1 

Zdroj: Bednařík et al., 2011, s. 343 

 

1.5 Televize v 90. letech až po současnost, nástup internetu a jeho   

vliv na konzumaci televizního vysílání 
 

1.5.1 Televize po normalizaci 
 

Na počátku 90. let prošla nejen česká média, ale i celá společnost obdobím transformace, 

kdy se proměnil právní a ekonomický kontext působení médií, jejich postavení, funkce ve 

společnosti, organizace, technické podmínky a celkově podoba práce v médiích i obsah 

samotné mediální produkce (Bednařík et al., 2011, s. 365). 

 K postupnému slábnutí politického a ideologického využívání médií v roce 1989 vedla 

především změna poměrů vyvolaná „perestrojkou“ a „glasností“ spojovaná se jménem 

tehdejšího generálního tajemníka KSSS Michaila Gorbačova (Strašíková, 2009). Prosazoval 

v sovětském systému politickou otevřenost (glasnosť) a hospodářskou přestavbu (perestrojka). 

Přesněji řečeno, vyžadoval tedy kromě ekonomických reforem i uvolnění názorové jednoty 

autoritativního režimu, což bylo spojeno se zákazem cenzury; právě glasnosť měla zásadní vliv 

na rozpad sovětského impéria (ibid.). 

V období manifestací po událostech 17. listopadu 1989 na Národní třídě, kdy pietní 

shromáždění studentů za účelem uctění památky Jana Opletala vyústilo v protirežimní 

demonstraci, jež byla brutálně potlačena, se objevil i požadavek na uvolnění prostoru pro 

působení „nezávislých“ médií (Listopad 1989, 2017). Vedení ČST však chtělo zabránit tomu, 

aby do zpravodajství pronikly realistické informace právě o událostech na Národní třídě. To 

nespokojení zaměstnanci ČST řešili pomocí protestní petice a hrozby generální stávkou, což 

vedlo nakonec k úspěchu, tedy objektivnímu a vyváženému zpraovdajství, čímž ČST srovnala 

krok s děním ve společnosti (ibid.). Nový ústřední ředitel televize Miroslav Pavla pak 30. 

listopadu oznámil na shromáždění pracovníků, že televize skončila s úlohou ideového nástroje 

jedné politické strany (ibid.). 
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Na přelomu 80. a 90. let došlo k přeměně médií ve směru společenském, ekonomickém 

i politickém. „Nástup liberálně demokratického režimu s tržními vztahy, dominujícím 

soukromým vlastnictvím a neoliberálním hodnotovým rámcem znamenal přechod 

z autoritářského modelu řízení médií sloužících především propagandistickým a ideově 

osvětovým cílům předlistopadového režimu k systému, v němž mají masová média být 

především institucí svobody projevu a fórem (veřejným prostorem) sloužícím k diskusím o 

věcech veřejného zájmu“ (Bednařík et al., 2011, s. 368). Dále mají být média i oblastí 

soukromého podnikání zprostředkující zábavu a rozptýlení (ibid.). 

 Jak píše Bednařík et al. (2011, s. 367-368), v médiích tedy muselo dojít ke dvěma 

hlavním krokům – deetatizaci (oddělení od státu) a privatizaci (popř. ustavení „médií veřejné 

služby“). Konkrétně u vysílacích médií se naše země inspirovala západní Evropou a 

odstátněním Československého rozhlasu a Československé televize vznikla již zmiňovaná 

média veřejné služby. To vedlo k vytvoření tzv. duálního systému, tedy koexistence 

soukromých vysílacích médií a medií veřejnoprávních (ibid.). Klíčovým krokem bylo i ustavení 

reklamního trhu, což odstartovalo proces komercializace médií; tento proces vedl k trivializaci 

a bulvarizaci mediálních obsahů (ibid.). 

V březnu 1990 byl Federálním shromážděním novelizován zákon č. 81/1966 Sb. o 

periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, což vedlo například 

k prohlášení cenzury za nepřípustnou (Bednařík et al., 2003, s. 274-276). Pro televizi a ustavení 

nové mediální legislativy se stal klíčovým rok 1991, kdy byl přijat zákon č. 468/1991 Sb. o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání umožňující vznik již zmiňovaného duálního 

systému v oblasti médií – nyní tedy mohli získávat licence k vysílání právnické i fyzické osoby, 

navíc nezáleželo, zda se jedná o české či zahraniční žadatele (ibid.). Vrcholným regulačním 

orgánem byla ustavena Federální rada pro rozhlasové a televizní vysílání (ibid.). 

V květnu 1990 zahájila ČST vysílání třetího programu OK3, k 1. červenci 1991 byla 

ustavena instituce Slovenská televízia, v listopadu 1992 pak zákonem České národní rady i 

Česká televize (Konec federální televize, 2017). Současně stále fungovala Československá 

televize jakožto provozovatel vysílání na federálním okruhu F1 (na prvním programu). Na 

přípravě pořadů v rámci F1 pracovaly obě republikové televize, které navíc zajišťovaly vysílání 

svého národního okruhu, českého – ČTV a slovenského – S1 (ibid.). Oba okruhy vznikly 

rozdělením druhého programu. 

ČST skončila se zánikem federace a Česká televize přejmenovala programy na ČT1, 

ČT2 a ČT3. Dynamicky se začala rozvíjet především soukromá média, první významnější 

soukromou televizní stanicí byla Premiéra provozovaná společností FTV Premiéra a.s., která 
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licenci získala v listopadu 1992, vysílat začala v červnu 1993 (Bednařík et al., 2011, s. 377 - 

379). V polovině 90. let se díky povolení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání rozšířila na 

celoplošnou televizní stanici. V únoru 1994 začala vysílat i TV Nova a stala se nejúspěšnějším 

mediálním projektem; nástup TV Nova vyvolal i zřetelné narušení vyváženosti duálního 

systému, tím pádem oslabení role médií veřejné služby, hlavně České televize (ibid.). 

V polovině 90. let byly v nabídce dva celoplošné veřejnoprávní kanály České televize a dvě 

soukromé komerční televizní stanice, navíc se začala pomalu rozšiřovat kabelová síť a satelitní 

vysílání. Televizní trh se stabilizoval kolem roku 2004 (ibid.).  

 

1.5.2 Internetizace a digitalizace 
 

Podle Bednaříka et al. (2011, s. 380) je za zcela zásadní společenskou změnu považován 

nástup a rozvoj počítačových sítí. V českém prostředí se již v roce 1989 objevila amatérská síť 

FidoNET, od roku 1990 byl rozvoj počítačových sítí součástí aplikovaného výzkumu na ČVUT 

v Praze; skrze nekomerčního poskytovatele internetových služeb CESNET bylo v únoru 1992 

Československo propojeno s internetem a od přelomu let 1993 a 1994 začínáme mluvit o fázi 

komercializace internetu (ibid.). K rychlému rozšiřování internetu dochází po roce 2000 a 

„tradiční“ média pochopila, že jejich atraktivita je ohrožena. Začaly tedy vznikat internetové 

verze tištěných médií, ale i internetová rozhlasová a televizní vysílání. Urychlil se i vývoj 

televizního vysílání způsobený především digitalizací vysílaného signálu, která vedla k daleko 

rychlejšímu rozvoji vysílačů (ibid., s. 381). K procesu digitalizace patřilo i zahájení vysílání 

nových televizních stanic (v roce 2008 Z1, v roce 2009 Barrandov TV), svou nabídku v první 

dekádě 20. století rozšířily celoplošné televizní stanice – Česká televize spustila v roce 2005 

zpravodajský kanál ČT24 a v roce 2006 sportovní kanál ČT4, televize Nova v roce 2007 kanál 

Nova Cinema a v roce 2008 Nova Sport, televize Prima pak v roce 2009 kanál Prima Cool 

(ibid.). 

Díky digitalizaci (a s tím spojeným vznikem nových TV stanic) tak sice byla rozšířena 

programová nabídka tradičního televizního vysílání, což by na jednu stranu mohlo značit 

přilákání více diváků před televizní obrazovky. Nicméně internetizace a snaha tradičních médií 

držet krok s médii novými21 (konkrétně u televize je to vznik internetového vysílání) naopak 

dává uživatelům větší svobodu při volbě toho, co a především kdy budou sledovat. To může 

vést k upouštění od sledování televize tradičním způsobem, a to hlavně u mladých lidí, kteří se 

                                                 
21 Zde chápejme pojem „nová média“ jako současná média spojená s digitálními technologiemi a interaktivitou. 



19 

 

již od raného dětství dostávají denně do styku s mobilními telefony a počítači 

opatřenými přístupem k internetu. Tento jev potvrzuje například i Studie mediální gramotnosti 

populace ČR (Jirák et al., 2016, s.15), podle níž bylo zjištěno denní nebo téměř denní používání 

mobilních telefonů a počítačů u 97,3 % mladistvých ve věku 15 až 17 let, načež u televizního 

přijímače tak uvedlo jen 78,4 % respondentů v tomto věku. Dále se tímto tématem zabývá 

kapitola s názvem Mediální chování mladistvých se zaměřením na sledování televize. 

 

1. 6 Shrnutí 
 

 Jak již bylo řečeno výše, na televizi nelze nahlížet pouze jako na technologický princip, 

podle Štolla (2013) totiž představuje i instituci, komunikační médium se společenskou funkcí 

a tvůrčí prostor. K vysvětlení historie a rozvoje tohoto média bylo tedy nutné uchopit výklad 

komplexně, od vzniku televizního zařízení, přes technický vývoj až po roli televizní instituce 

ve společnosti a při vybraných historických událostech. 

První impulz ke vzniku televizního vysílání v našich zemích sice datujeme do roku 

1935, vývoj byl však přerušen druhou světovou válkou, a tak první zkušební vysílání proběhlo 

až roku 1948, oficiální zahájení veřejného televizního vysílání se konalo v roce 1953. Již od 

úplného začátku byly televizní obsahy pod státní kontrolou a sloužily v určité míře jako nástroj 

politické a ideologické propagandy, což televizi v minulosti provázelo téměř po celou dobu 

jejího vývoje. Zlomovým okamžikem byl až přelom 80. a 90. let, kdy došlo nejen k prohlášení 

cenzury za nepřípustnou, ale například i k oddělení médií od státu a ustavení „médií veřejné 

služby“, čímž vznikl tzv. duální systém a prostor pro soukromé podnikání v této mediální sféře. 

Vytvořen byl i reklamní trh. 

Od zahájení vysílání v roce 1953 se televize pomalu, ale jistě stávala stále běžnější 

součástí života lidí. Tento jev můžeme pozorovat například skrze rostoucí počet majitelů 

koncesí, kdy v roce 1954 bylo v Československu zaznamenáno 3 833 koncesionářů, v roce 

1965 už 2 113 450 a například roku 1977 činilo toto číslo již 3 903 134. Sledování televize 

mohlo být chápáno i jako druh jakési společenské události, jelikož se před televizory, které si 

nemohl dovolit každý, scházelo mnohdy i několik desítek lidí, ať už se jednalo o rodinu, přátele 

či známé. V dnešní době má televizi v domácnosti 9 z 10 Čechů a je považována za naprosto 

běžnou záležitost (Macek et al., 2015, s. 3). 

Podíváme-li se ale na výsledky studií zabývajících se televizním diváctvím, zjistíme 

například, že počet lidí užívajících denně nebo téměř denně televizní přijímač klesá se 

snižujícím se věkem respondentů (Jirák et al., 2016, s. 15). Příčinou je pravděpodobně 
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nesrovnatelně větší škála mediálních možností pro dnešní mládež, kterou tyto vymoženosti 

obklopují již od prvních let života, oproti generacím vyrůstajících a dospívajících v době, kdy 

televizní a rozhlasové vysílání bylo jedinými dostupnými technickými zprostředkovateli 

zábavy. A právě tímto tématem se zabývá následující kapitola, jejímž hlavním cílem je 

diskutovat o vztahu mladistvých k tradičnímu televiznímu vysílání v době internetu. Poslouží 

k tomu data získaná z již provedených vybraných výzkumů, které se zabývají právě touto 

problematikou především v českém prostředí. 

 

 

2. Mediální chování mladistvých se zaměřením na 

sledování televize 
 

Předchozí kapitola obsahovala stručný, avšak komplexní výklad historie televizního 

vysílání v naší zemi od jeho počátku až po současnost. Jak již bylo naznačeno, s proměňující 

se mediální krajinou a rostoucím počtem technnologických vymožeností, u televize se jedná 

hlavně o digitalizaci a internetizaci, se mění i zvyky televizních diváků. Rozdíly v populaci lze 

pozorovat především s ohledem na věk, kdy mladší generace mají mnohem více osvojená nová 

média oproti těm tradičním (jako je třeba televizní přijímač) (Jirák et al., 2016). V následující 

kapitole se tedy budu zabývat již provedenými výzkumy mediálního chování se zaměřením na 

sledování televize, a to konkrétně u mladých lidí. Interpretuji zde výsledky některých výzkumů, 

které by měly přiblížit, co již k této problematice bylo zjištěno, a pomoct tak vytvořit obraz 

mediálních zvyků mladistvých spojených se sledováním tradičního televizního vysílání, popř. 

užívání nových médií k sledování televizních obsahů. Stěžejními výzkumy bude výzkumný 

projekt Studie mediální gramotnosti populace ČR (Jirák et al., 2016) provedený Institutem 

komunikačních studií a žurnalistiky spadající pod Fakultu sociálních věd UK (zadáno Radou 

pro rozhlasové a televizní vysílání) a výzkum studentky Univerzity Karlovy Hany Pražákové 

v rámci její dipolomové práce Vztah užití televize a nových médií v diváckých zvycích 

středoškolských teenagerů (2011). Oba výzkumy mi byly inspirací při tvorbě dotazníku pro 

kvantitativní šetření v této bakalářské práci. 
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2. 1 Vztah mladých lidí k televizi a dalším médiím 
 

Často se ve společnosti mluví o stále větším úpadku sledování televizního vysílání 

mladými lidmi. Christopher Williams (2014), žurnalista ve společnosti Telegraph Media 

Group, ve svém článku „How young viewers are abandoning television“ tento jev vysvětluje 

především tím, že starší diváci si vztah k televizi utvářeli dlouhý čas, zatímco mladí lidé, kterým 

je v dnešní době okolo 15 let, sotva pamatují dobu, kdy ještě nebyl k dispozici první iPhone 

(v roce 2007), online videa nebo nejrůznější mobilní aplikace. Jejich pozornost tak byla podle 

něj přitahována větším počtem (mnohdy o dost zajímavějších) mediálních možností, než je 

klasické televizní vysílání. Velikou roli v upadajícím zájmu o televizní vysílání tedy hraje 

Internet. Co se týče důvěry k televiznímu vysílání a internetu, zde se u mladých lidí těší lepším 

výsledkům internet, i když ne nijak razantně. Podle studie z loňského roku internetu rozhodně 

důvěřuje 18,9 % a spíše důvěřuje 54,1 % lidí ve věku 15-17 let, televizi důvěřuje rozhodně 8,1 

% a spíše 48,6 % mladých (Jirák et al., 2016, s. 27). 

Je zajímavé sledovat, jak se s postupem času naprosto proměňuje spolu s technickými 

inovacemi i postoj (nejen) mladých lidí vůči jednotlivým médiím. Podle výzkumu autorek 

Livingstone a Bovill (1999), jenž se zaměřuje na mladé lidi (ve věku 6 až 17 let) a nová média 

a ke kterému byla data posbíraná v roce 1997, uvedlo 45 % dotázaných, že nejvíce ze všech 

médií by jim v životě chyběla televize, z toho 38 % spadalo do věkové kategorie 15–17 let. 

Například mobilní telefon uvedlo pouze necelé 1 % respondentů, všem bylo mezi 15 až 17 lety 

(ibid.). Výsledky výzkumu provedeného v roce 2015 společností Ofcom již uvádějí naprosto 

rozdílné hodnoty, tedy že mladí lidé ve věku 16-24 let by nejvíce postrádali v 64 % případů 

mobilní telefon, televize by nejvíce chyběla pouze 12 % dotazovaných z tohoto věkového 

rozmezí (Adults‘ media use and attitudes, 2016, s. 51). Uvádí se zde také, že klasické televizní 

zařízení běžně užívá 67 % mladých ve věku 16-24 let, kdežto například u mobilních telefonů 

je to 100 % (ibid.). Dle zjištění Studie mediální gramotnosti populace ČR (Jirák et al., 2016, 

s.15) používá televizní přijímač denně nebo téměř denně 78,4 % mladých Čechů ve věku 15-

17 let (75,5 % ve věku 18-29 let), u mobilního telefonu, stejně jako u počítače, je to již 97,3 % 

dětí ve věku 15-17 let (95,4 % ve věku 18-29 let). 

 

2. 2 Sledování televizních obsahů tradičním způsobem 
 

Podle nejnovějšího výzkumu „TV and media 2016“ (2016, s. 3), jenž je prováděn 

každoročně a má ho na starosti Ericsson ConsumerLab, stoupl od roku 2012 do roku 2016 
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průměrný čas věnovaný sledování televizního vysílání a videí za použití mobilního telefonu o 

4 hodiny týdně, naopak využití klasických televizních obrazovek k těmto účelům zaznamenalo 

pokles o 2,5 hodiny týdně. Co se týče sledování tradičního televizního vysílání skrze televizní 

obrazovky, podle zmiňovaného výzkumu stráví touto činností populace ve věku 16-34 let o 4 

hodiny týdně méně než lidé ve věkovém rozmezí 35-69 let, naopak mladší generace věnuje o 

2,5 hodiny týdně více času než starší lidé sledování streamovaného obsahu dle vlastního výběru, 

tedy tzv. video on demand22. Například podle výsledků Studie mediální gramotnosti populace 

ČR je zhruba 55 % českých diváků nespokojených s televizním vysíláním, téměř polovina 

z nich pak uvádí jako důvod svých výhrad reklamy vysílané na televizních stanicích (Jirák et 

al., 2016, s. 28). Oproti tomu k internetu má výhrady pouhých 28 % uživatelů (ibid.). Navíc v 

průzkumu TV and Media 2016 (2016) uvedlo v USA 44% dotazovaných, že alespoň jednou 

denně nemohou v nabídce právě vysílaných televizních pořadů najít žádný, který by je zaujal. 

Průměrně tak každý Američan stráví 23 minut denně hledáním pořadu ke sledování. 

V porovnání s tím tento problém uvedlo pouze 34% lidí sledujících videa na vyžádání (TV and 

Media 2016, 2016, s. 11). 

V souvislosi s tím uveďme výsledky Studie mediální gramotnosti populace ČR (Jirák et 

al., 2016, s. 17), která tvrdí, že 98 % české populace stále sleduje televizní obsahy tradičním 

způsobem, výrazně menší část tvoří lidé, jež sledují televizní pořady ze záznamu (22,5 %) nebo 

přes internet zdarma (31,6 %) (ibid.). V roce 2011 tomu bylo obdobně, tehdejší studie totiž 

ukázala, že 88 % respondentů sleduje televizi tradičním způsobem v době vysílání pořadu, 

kdežto pouhých 5 % využívalo sledování televizních pořadů přes internet (Cebe et al., 2011, s. 

16). Co se týče konzumentů televizního vysílání tradičním způsobem, podle Jiráka et al. (2016, 

s. 17) jich 47,4 % tráví u televizních obrazovek 10 až 24 hodin týdně, pětina z nich pak 25 až 

49 hodin za týden. 

 

2. 3 Důvody mladistvých ke sledování tradičního televizního 

vysílání 
 

Budeme-li mluvit o motivaci mladistvých ke sledování tradičního televizního vysílání, 

podle Livingstone (2002, s. 80) jsou dvěma nejčastějšími důvody k zapínání televize u dětí a 

dospívajících jednak sledování oblíbeného pořadu, dále pak zahnání nudy ve volném čase. 

Studie mediální gramotnosti populace ČR (Jirák et al., 2016, s. 18) k této otázce uvádí, že 61,7 

                                                 
22 Video on demand (neboli video na vyžádání) dává divákovi možnost, na rozdíl od klasického televizního 

vysílání, zvolit si v danou chvíli obsah ke sledování dle vlastního výběru. (Krbec, 2011) 
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% Čechů usedá k obrazovkám nejčastěji plánovaně za účelem sledování konkrétního pořadu, 

který chtějí vidět. 

Důvody mladých lidí ke sledování televizního zařízení se zabývala ve své práci i 

Pražáková (2011). Její zjištění potvrzují jedno z tvrzení Livingstone, tedy že nejčastějším 

důvodem je sledování oblíbeného televizního pořadu. U této otázky uvedlo 39 % dotazovaných 

odpověď často, 58 % občas. Naopak názor, že jedním z nejčastějších důvodů sledování televize 

je zahnání nudy, potvrzen nebyl, jelikož k této otázce uvedlo pouze 10 % respondentů odpověď 

často, 57 % občas a celých 33 % mladých údajně televizi z důvodu zahnání nudy nezapíná 

nikdy (ibid.). Za zmíňku určitě stojí i fakt, že dle výsledků výzkumu 74 % respondentů občas 

usedá k televizi proto, že ji zrovna sleduje někdo jiný (ibid.). 

 

2. 4 Faktory ovlivňující dobu sledování televize 
 

Co se týká času stráveného sledováním televizního vysílání, nelze podle Livingstone 

(2002, s. 36) opomenout jeden důležitý faktor, a to osobní vlastnictví televizoru. Například ve 

Velké Británii trávily děti mající k dispozici televizor přímo ve svém pokoji o půl hodiny denně 

více času sledováním tohoto média, než děti bez vlastního přijímače (ibid.). 

Tímto ovlivňujícím faktorem se zabývala i Hana Pražáková (2011, s. 87) ve své 

diplomové práci. Výsledky jejího výzkumu se shodovaly s výše uvedeným tvrzením 

Livingstone, tedy že mladiství, kteří mají televizor umístěný přímo ve svém pokoji, tráví 

sledováním tohoto média delší čas než ti, jenž ho tam nemají. Pražáková použila ke zjištění 

časových údajů vztahujících se k době sledování televizního vysílání hodnoty, které uvedli 

respondenti k předchozímu dni. 30 % dotázaných uvedlo, že se na televizi předešlý den vůbec 

nedívalo, což je 40 % z těch, kteří nemají televizi přímo ve svém pokoji (24 % těch, co televizor 

v pokoji mají). Časové určení „méně než hodinu“ zvolilo 29 % dotázaných, což je 31 % 

s televizorem a 25 % bez televizoru ve vlastním pokoji (ibid.). Rozdíly jsou ale patrné i u 

časového rozmezí 2-3 hodiny (14 % všech respondentů, 16 % s vlastním a 10 % bez vlastního 

televizoru) a 3-4 hodiny (8 % všech respondentů, 9 % s vlastním a 6 % bez vlastního televizoru), 

1-2 hodiny uvedlo 19 % respondentů a tento procentuální údaj odpovídá i oběma skupinám 

souvisejícím s vlastnictvím televizního zařízení v pokoji (ibid.). 

Pražáková (2011, s. 86) dále upozorňuje na rozdíly v době sledování televize 

v závislosti na dni, tedy zda se jedná o běžný všední den, či víkend. Její výsledky jednoznačně 

ukazují, že tato doba je delší během víkendu (nejvíce respondentů, 25 %, uvedlo dobu 2-3 

hodiny denně) oproti všedním dnům (nejvíce respondentů, 32 %, uvedlo dobu méně než 
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hodinu). Viditelně více respondentů vyplňujících dotazník v průběhu pracovního týdne také 

uvedlo, že během předchozího všedního dne nezapnuli televizi vůbec (36 % z nich), kdežto u 

dotazovaných, jež vyplňovali dotazník těsně po víkendu, byla tato odpověď méně častá (17 %). 

 

2. 5 Oblíbené televizní pořady mladistvých a způsoby sledování 

filmů 
 

V oblíbenosti pořadů se největšímu úspěchu u mladých lidí, dle Pražákové (2011, s. 91), 

těší filmy (79 %), téměř stejně jsou na tom komedie a sitkomy (78 %). U dalších žánrů se pak 

preference v tomto výzkumu mění v závisloti na pohlaví a typu školy, jejíž žáci dotazníky 

vyplňovali, tedy zda šlo o gymnázium, střední školu nebo učiliště. 

Co se týče způsobu sledování filmů u mladistvých, ukazují výsledky kvantitativního 

šetření Stav mediální gramotnosti v ČR (Cebe et al., 2011, s. 29) na fakt, že preference této 

skupiny populace se značně liší od ostatních. Zatímco celkově česká populace jednoznačně 

upřednostňuje sledování filmů doma v televizi (80 %), jen malá část v kině (11 %) nebo doma 

na internetu (7 %), zaměříme-li se na věkovou skupinu 15-17 let, výsledky už tak jednoznačné 

nejsou. Ukazují, že mladiství preferují sledování filmů v kině (36 %), ale hned za tím je 

sledování filmů doma v televizi (33 %) a doma na internetu (24 %). U věkové skupiny 18-29 

let je to především sledování filmů doma v televizi (58 %), následuje kino (25 %) a filmy přes 

internet (17 %) (ibid.). 

 

2. 6 Používání více médií současně během sledování televizního 

vysílání 
 

Mluvíme-li o současném užívání dvou a více médií najednou, jedná se o tzv. „mediální 

multitasking“, jak tento jev označují například Voorveld a Van der Goot (2013). Podle výsledků 

studie Voorveld et al. (2014), zaměřené právě na mediální multitasking napříč vybranými 

zeměmi, se užívání více médií najednou týká ve většině případů spíše mladších generací. Navíc 

se ukázalo, že druhou nejčastější variantou současně uživaných médií je právě televize v 

kombinaci s novými médii (ibid.). Dále v souvislosti sledování televizního vysílání a užívání 

dalších médií během této aktivity můžeme i na základě výsledků Pražákové (2011, s. 94) tvrdit, 

že je to u mladých lidí zcela běžná záležitost. Často tak totiž činí 46 % respondentů v jejím 

výzkumu, stejné procento dotazovaných vykonává tzv. „mediální multitasking“ občas (ibid.). 
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2. 7 Hana Pražáková: Vztah užití televize a nových médií 

v diváckých zvycích středoškolských teenagerů 
 

 Vzhledem k tomu, že jako inspirace při tvorbě standardizovaného dotazníku pro tuto 

bakalářskou práci posloužila především diplomová práce Hany Pražákové, uveďme základní 

charakteristiky jejího výzkumu. Práce Pražákové se tedy zabývá mediálním chováním 

středoškoláků ve věku 15-21 let ve vztahu k užívání televize a nových médií. Konkrétně se 

autorka soustředí na otázky týkající se sledování klasického televizního vysílání v provnání se 

sledováním televizních obsahů skrze počítač s připojením k internetu. Pozornost soustředí i na 

vybavenost domácností respondentů nebo na sledování video obsahů skrze mobilní telefony. 

 Autorka ve svém výzkumu kombinuje metody kvantitativního i kvalitativního 

výzkumu. V první části tedy volila metodu kvantitativní, jejímž nástrojem je standardizovaný 

dotazník zaměřující se na frekvenci, motivy a vztah respondentů ke sledování televize, případně 

audiovizuálních obsahů prostřednictvím internetu. Dotazníkové šetření využila k potvrzení či 

vavrácení stanovených hypotéz. Tato získaná data ji pak posloužila zčásti jako podklad pro 

kvalitativní rozhovory, ve kterých se podrobněji zaměřila na motivy samotného užití televize a 

nových médií při sledování televizních obsahů. Konkrétně jako nástroj kvalitativního šetření  

zvolila tzv. rozhovor podle návodu. Návod Hendl (2008, s. 174) popisuje jako seznam otázek, 

podle nějž rozhovor probíhá, což má za následek strukturovanější podobu interview. Tazatel 

navíc vzpomene všechny důležité body a jednotlivé rozhovory jsou pak lépe srovnatelné. 

 Výběrový soubor tvoří středoškolští studenti prvního až třetího ročníku tří plzeňských 

středních škol, a to gymnázia, střední školy a odborného učiliště. Počet dotazníků zařazených 

do výzkumu činil 209. Sběr dat prostřednictvím kvantitativního šetření probíhal v období 6. – 

16. 6. 2011. 

 Můj výzkum se (stejně jako tento) zaměřuje na sledování tradičního televizního vysílání 

mladými lidmi, částečně se zabývá i zájmem o televizní obsahy vysílané přes internet. Na rozdíl 

od Pražákové se však o něco více věnuje vlivu vybraných médií na sledování právě tradičního 

televizního vysílání, konkrétněji zkoumá roli televize a internetu při sledování některých 

televizních obsahů dosptupných také online a navíc již v samotném dotazníku rozlišuje při 

pokládání otázek všední a víkendové dny, což je faktor ovlivňující dobu sledování televize a 

v dotazníkovém šetření se jím Pražáková nezabývala. 
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2. 8 Shrnutí 
 

 Z již provedených výzkumů mediálního chování zaměřených na sledování televizních 

obsahů a vztah populace k televiznímu vysílání je zřejmé, že toto médium lze stále považovat 

za každodenní součást života většiny lidí. Slouží totiž lidem nejen jako prostředek k zábavě či 

odpočinku, ale je i zdrojem informací. Dávno už ale není tradiční televizní vysílání jediným 

způsobem, jak sledovat TV obsahy. Spolu s propojením naší země s internetem totiž tradiční 

média pochopila, že chtějí-li si udržet svou atraktivitu, musejí přistoupit k inovacím, konkrétně 

u televize to bylo zahájení internetového vysílání. Tento aspekt, spolu s dalšími možnostmi 

dnešní doby (například sledování videí a filmů/seriálů přes internet, hraní her na 

počítači/mobilním telefonu/tabletu atd.), mohl vést k tomu, že v populaci sledují mladí lidé 

televizi méně než starší generace. A například právě tím, jak často, z jakých důvodů a co sledují 

mladiství prostřednictvím tradičního televizního vysílání se bude zabývat můj kvantitativní 

výzkum, k jehož realizaci poslouží standardizovaný dotazník v elektronické podobě. 

Zkoumaným vzorkem jsou mladí lidé ve věku 15 až 18 let a cílem šetření je okrajově zmapovat 

současnou mediální vybavenost respondentů, jejich zvyky spojené se sledováním televize a 

televizních obsahů, nakonec pak veškerá zjištění porovnat s již známými výsledky výzkumů, 

které byly výše zmíněné.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

3. Úvod 

 Jak již bylo řečeno, stále častěji se ozývají ve společnosti názory, že tradiční televizní 

vysílání už není mezi mladými lidmi tolik populární jako v dobách, kdy internet nebyl rozšířen 

v takové míře jako dnes. Mohlo by se zdát, že právě nová média pomalu, ale jistě přebírají roli 

těch tradičních, konkrétně u televize by to byly nejrůznější internetové portály a videoservery. 

A mimo jiné i právě tím, zda mladiství stále sledují tradiční televizní vysílání a jak často takto 

činí, se zabývá výzkum v této bakalářské práci. Na rozdíl od jiných studií se úzce zaměřuje na 

zvyky spojené pouze se sledováním televizního vysílání a určitých televizních obsahů 

(například zpravodajství nebo film), výjimku tvoří otázka zabývající se sledováním videí 

z videoserverů, která byla do výzkumu zařazena hlavně pro představu, jak často mladí lidé tento 

druh mediálních obsahů sledují a zda se mu věnují častěji než tradičnímu televiznímu vysílání. 

 Ke zkoumání problematiky sledování tradičního televizního vysílání u mladistvých bylo 

využito kvantitativní dotazníkové šetření. Dotazníky byly předloženy „mladistvým“, jež jsem 

pro tuto práci vymezila jako mladé lidi ve věku 15 až 18 let. V praktické části práce postupně 

popíši strukturu výzkumu, tento pojem lze chápat jako soustavu tří po sobě následujících fází a 

etap, mezi něž patří příprava, realizace a vyhodnocení výzkumu (Reichel, 2009, s. 38). 

 

4. Metodika výzkumu 

Tato kapitola se podrobněji zaměřuje na užitou výzkumnou metodu, charakteristiku 

výběrového souboru a položení výzkumných otázek rozdělených do třech tematických okruhů, 

otázky budou později na základě výsledků šetření zodpovězeny. 

 

4. 1 Výzkumná metoda 
 

 Jak již bylo zmíněno, ke zkoumání problematiky vztahu mladistvých k tradičnímu 

televiznímu vysílání bude v této práci užita metodologie kvantitativního výzkumu. Konkrétně 

půjde o standardizovaný dotazník. 

 Podle Punche (2008, s. 12) spočívá kvantitativní výzkum především ve zkoumání 

vztahů mezi jednotlivými proměnnými, jejichž hodnoty se zjišťují měřením. Disman (2002, s. 

76) tvrdí, že kvantitativní výzkum je pouhé testování hypotéz, takže používá deduktivní 



28 

 

metodu. Tím pádem může kvantitativní výzkum „nalézt řešení jen pro takové problémy, které 

je možno popsat v termínech vztahů mezi pozorovatelnými proměnnými“ (Disman, 2002, s. 

77). K přeložení teoretického problému do jazyka výzkumu nám mají pomáhat pracovní 

hypotézy (ibid.). V této bakalářské práci však nebude cílem výzkumu otestovat stanovené 

hypotézy, ale zodpovědět položené výzkumné otázky. Podnětem k tomuto rozhodnutí byl 

výzkumný projekt Studie mediální gramotnosti populace ČR (Jirák et al., 2016), ve kterém, 

ačkoli bylo použito kvantitativní šetření, zvolili autoři místo ověřování hypotéz pokrytí 

zvolených výzkumných témat. 

 Užitým nástrojem šetření v této práci bude standardizovaný dotazník. Považuje se za 

vysoce efektivní techniku, jelikož může postihnout relativně velký počet respondentů za nízké 

náklady (Disman, 2002, s. 141). Je určen výzkumnými otázkami a slouží tedy ke sběru dat 

(Punch, 2008, s. 46). Anonymita při vyplňování dotazníku je navíc vcelku přesvědčivá pro 

respondenty. Zároveň ale klade vysoké nároky na respondentovu ochotu, jelikož je vysoká 

možnost záměrného vynechání odpovědi na některé otázky (Disman, 2002, s. 141). 

 Dotazník vytvořený pro mou bakalářskou práci se skládá především z otázek 

uzavřených, u nichž respondent vybírá pouze z nabízených odpovědí, a několika otázek 

polouzavřených, které nabízejí jak možnosti daných odpovědí, tak i možnost zvolit odpověď 

vlastní (v případě otázek č. 1 a 7). Otázky k problematice mediálního chování mladistvých jsem 

volila polytomické (tzn. otázky s více variantami), tyto všechny jsou zároveň disjunktivní 

(neboli výběrové, tzn. s instrukcí pouze jedné jediné varianty) (Reichel, 2009, s. 102-103). 

 K přípravné fázi dotazníkového šetření patří mimo jiné i tzv. operacionalizace pojmů. 

Tento termín lze vysvětlit jako převod jednotlivých pojmů na konkrétní zkoumatelné ukazatele, 

jinak řečeno „překlad zkoumaného problému z jazyka teorie do jazyka výzkumu“ (Reichel, 

2009, s. 51). V případě této práce byla potřeba vymezit především pojem „sledování televize“, 

který je zde chápán jako sledování tradičního vysílání televizních obsahů prostřednictvím 

televizoru. 

 Při tvoření otázek a struktury dotazníku mi jako inspirace posloužily již výše zmíněné 

výzkumy, především tedy diplomová práce „Vztah užití televize a nových médií v diváckých 

zvycích středoškolských teenagerů“ (Pražáková, 2011), dále „Studie mediální gramotnosti 

populace ČR“ (Jirák et al., 2016) a projekt „Stav mediální gramotnosti v ČR“ (Cebe et al., 

2011). K sestavení a distribuci samotného dotazníku jsem pak využila internetové služby 

Survio (www.survio.com) představující bezplatný nástroj pro tvorbu dotazníků. Služba Survio 

oficiálně funguje od dubna 2012 a je hojně využívaná především pro svou jednoduchost a 

http://www.survio.com/
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přehlednost (O nás, 2017). Užitou technikou sběru dat byla tedy tzv. metoda CAWI23, při které 

dochází ke sběru dat právě pomocí on-line dotazníku (Slovník pojmů, 2017). 

 

4. 2 Cíl a výzkumné otázky 

 

 Podle Punche (2008, s. 46) výzkumné otázky přetvářejí cíle do specifičtější, 

konkrétnější podoby a ukazují nám tak, jaká data jsou potřebná k provedení šetření. Představují 

tedy jakýsi seznam proměnných, jež je nutné změřit v dotazníku, a veškeré další vyžadované 

informace (ibid.). 

 Pro tuto práci jsem zvolila tři tematické skupiny výzkumných otázek, které budou dále 

ještě rozděleny na několik konkrétnějších podotázek. Cílem následujícího kvantitativního 

šetření je za pomoci odpovědí na tyto otázky alespoň okrajově zmapovat současné mediální 

chování mladistvých v oblasti sledování tradičního televizního vysílání a televizních obsahů. 

 

 Výzkum se tedy zaměří na následující výzkumné otázky: 

 

1. Jaké jsou u mladistvých zvyky spojené se sledováním televize? 

VO1.1: Jak často a jakou dobu sledují mladiství televizi? 

VO1.2: Z jakého důvodu nejčastěji mladí lidé sledují televizi? 

VO1.3: Jakou roli hrají jiná média v životě mladistvých ve vztahu k sledování 

televize? 

 

2. Jak ovlivňuje vlastnictví vybraných médií televizní diváctví u mladých lidí? 

VO2.1: Jakou roli hraje mediální vybavenost domácností mladých lidí v jejich 

televizním diváctví? 

VO2.2: Jak ovlivňuje vlastnictví počítače/notebooku způsob sledování filmů u 

mladých lidí? 

 

3. Jaké mediální obsahy mladiství sledují? 

VO3.1: Jaký televizní obsah mladiství preferují? 

VO3.2: Co je hlavním zdrojem informací v oblasti zpravodajství u mladých lidí? 

                                                 
23 Computer Assisted Web Interviewing 
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VO3.3: Jak často sledují mladí lidé videa dostupná z videoserverů jako je např. 

YouTube nebo Stream? 

 

4. 3 Výběrový soubor 

 

 Výběrový soubor, jinak také vzorek, se skládá z množiny objektů (jednotek), které 

v samotném výzkumu zastupují základní soubor (souhrn objektů, z kterého se pak vzorek 

vybírá, jinak lze označit jako populace) (Reichel, 2009, s. 76). Výsledky šetření zjištěné na 

tomto výběrovém souboru by pak měly být aplikovatelné i na celý základní soubor (populaci) 

(ibid.). 

 Reprezentativnost a zobecnitelnost výsledků je ovšem problematikou, jejíž řešení se liší 

u velkých a malých šetření. Podle Punche (2008, s. 53) se většina literatury zabývá strategií 

výběru pouze pro šetření, kdy je předpokládán neomezený čas, zdroje i dostupnost lidí. 

Například student však takové možnosti nemá, a tak se musí rozhodnout pro menší vzorek. Lze 

tedy říci, že strategiemi pro získání výběrového souboru u malých šetření jsou dostupnost a 

účelnost, což jsou pojmy jinak užívané v kvalitativním výzkumu (ibid.). 

 Punch (2008, s. 56) ale zastává názor, že ačkoli student-výzkumník většinou volí vzorek 

na základě „dostupnosti“, i přesto může mít takový výzkum přínos, je-li proveden pečlivě. 

 A právě z důvodů, jež Punch (2008) zmiňuje, se výsledky této práce nedají vztáhnout 

k celé populaci, ale pouze přímo ke zkoumanému vzorku. I přesto veškeré poznatky zjištěné ve 

výzkumu jistě mohou obohatit pohled na mediální chování dnešní mládeže se zaměřením na 

sledování televize. 

 Pojem „mladistvý“ jsem ve svém kvantitativním šetření definovala jako mladého 

člověka ve věku 15 až 18 let. Respondenty jsem získala tzv. metodou sněhové koule, při níž se 

využívá oslovení již známých vhodných respondentů a jejich následné nominování dalších lidí 

hodících se pro výzkum. Vlastní proces výběru je tedy zahájen většinou u jednoho či více 

jedinců, u kterých se už ví, že splňují určitá kritéria (Miovský, 2003, s. 19). Ve výzkumu pro 

tuto bakalářskou práci byl jediným kritériem věk, tedy aby respondent splňoval věkové rozmezí 

15 až 18 let. Samotný proces výběru byl pak zahájen u mé sestry, která svým věkem 15 let 

kritéria splňuje. Ta byla požádána, aby dotazník rozšířila mezi své přátele a ti v distribuci 

pokračovali dál. 
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Během období sběru dat, které probíhalo od 28. února do 9. března 2017, odpovědělo 

na otázky v dotazníku celkem 97 respondentů. Jeden dotazník musel být z výzkumu vyřazen, 

jelikož uvedený věk dotazovaného neodpovídal stanovenému věkovému rozmezí.  

 

 

5. Analýza dat 
 

 Tato část práce se věnuje samotným výsledkům kvantitativního výzkumu provedeného 

za účelem zjistit vztah mladistvých k tradičnímu televiznímu vysílání v době internetu. Bude 

zde za pomoci zjištěných dat odpovězeno na položené výzkumné otázky. Pro shrnutí uveďme 

základní náležitosti tohoto šetření: jednalo se tedy o výzkum kvantitativní, v němž byl jako 

nástroj použit standardizovaný dotazník. Skládal se z dvou identifikačních otázek, jimiž 

respondenti určili své pohlaví a věk. Dále pak odpovídali na 15, ve většině případů uzavřených, 

otázek týkajících se jejich vztahu k televiznímu vysílání, TV obsahům a vybraným médiím. 

 Jediným kritériem pro výběr respondentů byl věk, který byl k tomuto výzkumnému 

šetření vymezen v rozsahu 15 až 18 let. Výběrový vzorek byl získán tzv. metodou sněhové 

koule. Jako první mladistvý v pomyslné pyramidě respondentů byla moje sestra, jelikož jednak 

ona sama byla vhodným jedincem splňujícím věkové vymezení, jednak se pohybuje mezi 

dalšími mladými lidmi, kteří splňují podmínky pro aktivní účast ve výzkumu. 

 Sběr dat probíhal v období od 28. února do 9. března 2017. Bylo nasbíráno celkem 97 

zodpovězených dotazníků, z nichž jeden musel být z výzkumu vyřazen. Důvodem byl uvedený 

věk (12 let), jenž nesplňoval kritéria výběrového vzorku. Do dotazníkového šeření se zapojilo 

konkrétně 71 dívek a 25 chlapců. Větší zastoupení dívek je důsledkem zvolené metody pro 

výběr respondentů, tedy metody sněhové koule, kde prvním jedincem byla moje sestra. Ta dále 

distribuovala dotazník mezi své přátelé a známé, z nichž větší část tvoří dívky, především 

hráčky házenkářského týmu, v němž sestra hraje. 

 Dotazník byl vytvořen v elektronické podobě, tímto způsobem byl také distribuovaný 

mezi mladistvé. Konkrétně pro jeho vytvoření posloužila internetová služba Survio, což je 

bezplatný nástroj pro tvorbu dotazníků dostupný na webové stránce www.survio.com. 

 Data byla posbírána na základě odpovědí respondentů na otázky položené ve 

standardizovaném elektronickém dotazníku, k jejich analýze posloužila přímo stránka Survio, 

grafy pak byly vytvořeny v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Výzkumné otázky 

v kvantitativním šetření pro tuto práci dělím do tří hlavních skupin, v dotazníku však byly 

http://www.survio.com/
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jednotlivé otázky položeny na přeskáčku a do tematických skupin rozřazeny až při samotné 

analýze. Pro připomenutí se jedná o tři skupiny výzkumných otázek zabývajících se zvyky 

mladistvých spojených se sledováním televize, vlivem vlastnictví vybraných médií na televizní 

diváctví u mladých lidí a mediálními obsahy, jež mladiství sledují. U některých otázek jsem se 

při analýze dat zaměřila na pohlaví, abych poukázala na rozdílné výsledky mezi dívkami a 

chlapci. 

 Je nutné znovu zmínit to, co řekl Punch (2008, s. 53), tedy že student má při výběru 

výzkumného vzorku často omezené možnosti, a tak se výsledky nedají vztahovat k celé 

populaci. Nicméně tvrdí, že dobře provedené šetření přináší i tak užitečné poznatky (ibid., s. 

56). 

  

5. 1 Jaké jsou u mladistvých zvyky spojené se sledováním 

televize? 
 

VO1.1: Jak často a jakou dobu sledují mladiství televizi? 

VO1.2: Z jakého důvodu nejčastěji mladí lidé sledují televizi? 

VO1.3: Jakou roli hrají jiná média v životě mladistvých ve vztahu k sledování 

televize? 

 

 

 Dle výsledků televizi sleduje denně nebo téměř denně (4x až 6x týdně) 47 % 

respondentů, což lze považovat za shodu s výsledky Pražákové (2011, s. 87), v jejímž výzkumu 

uvedla tuto možnost přesně polovina dotazovaných. 

Nejfrekventovanější odpovědí však byla možnost 1x až 3x týdně, kterou volilo necelých 

43 % dotazovaných. 
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Graf 1: Četnost sledování televize za týden (N = 96, v %) 

 

 

 

 Průměrný počet hodin za den strávený sledováním televize se liší v závislosti na tom, 

zda se jedná o den během pracovního týdne, nebo víkendu. Nejvíce respondentů ale tvrdí, že 

této činnosti věnuje zhruba 1 až 2 hodiny denně, zde se podíl odpovědí (35 %) naprosto shoduje 

jak u pracovního dne, tak u víkendu. Odlišnosti pak zaznamenáváme u ostatních časových 

údajů, kdy během pracovního týdne televizi sleduje 30 % respondentů méně než hodinu denně, 

21 % ji dokonce nesleduje vůbec. O víkendu je to u 24 % 2 až 3 hodiny denně, 22 % 

dotazovaných zvolilo méně než hodinu a televizi nesleduje v sobotu a neděli vůbec pouze 10 

%. Lze tedy souhlasit s Pražákovou (2011, s. 85), že respondenti věnují více času sledování 

televize během víkendu oproti pracovnímu týdnu. 
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Graf 2: Počet hodin za den strávených sledováním televize (N = 96, v %) 

 

 

 

 

 Nejčastějším důvodem, proč mladiství usedají k televizním obrazovkám, je dle 

výsledků fakt, že se na ni již dívá někdo jiný a oni si k němu přisednou. Podíl ostatních odpovědí 

byl ale velmi vyrovnaný, nelze tedy jednoznačně určit převažující důvody, z jakých respondenti 

nejčastěji televizní zařízení zapínají. 

 

Graf 3: Důvody pro usedání k televizním obrazovkám (N = 96, v %) 
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 Otázka zaměřená na chování mladistvých během sledování televize ukázala, že v dnešní 

době můžeme považovat za zcela běžné užívání více médií najednou. Při sledování televizního 

vysílání totiž alespoň občas užívá jiné médium celých 98 % respondentů. Lze tak jednoznačně 

souhlasit s výsledky Pražákové (2011, s. 94), u níž tento jev uvedlo jako častý nebo občasný 92 

% dotazovaných. 

 

Graf 4: Užívání dalších médií během sledování televizního vysílání (N = 96, v %) 

 

 

 

 

 Podíváme-li se konkrétně, o jaká média užívaná během televizního sledování jde, 

nejužívanějším je jednoznačně mobilní telefon, jež uvedlo 90 % respondentů. 

 

 Dalším sledovaným vzorcem mediálního chování mladistvých v tomto výzkumu byly 

zvyky spojené s příchodem domů, konkrétně tedy jaké médium mladí lidé zapnou/použijí jako 

první. V celkovém součtu všech respondentů je očividné, že prvenství patří mobilním 

telefonům (75 %), následuje notebook či počítač (21 %) a televizi zvolila pouze 4 % 

dotazovaných, jiná média, ačkoli tato možnost byla nabízena, nezvolil nikdo. Nicméně v grafu 

č. 5 je věnována pozornost odpovědím na základě pohlaví respondentů, kde se výsledky mírně 

liší. Je nutno zdůraznit, že údaje neznačí podíl dívek či chlapců vztažený k celkovému počtu 

respondentů, jelikož vzhledem k nerovnoměrnému zastoupení obou skupin ve výzkumu by 

výsledky neměly potřebnou vypovídací hodnotu. Jde o podíly vztažené ke konkrétnímu 

pohlaví. Vidíme zde tedy, že u dívek naprostá většina z nich (83 %) použije po příchodu domů 

2 %
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svůj mobilní telefon, kdežto u chlapců tak jednoznačné výsledky již nepozorujeme. Mobilní 

telefon sice po příchodu domů použije jako první médium převážná část (52 %), ale celých 44 

% pak uvedlo, že tímto médiem je počítač nebo notebook. Televize získala mezi respondenty 

pouhá 4 %, čímž je očividné, že ve většině případů nehraje po příchodu mladistvých do svých 

domovů primární roli. 

Výsledky se nejspíš daly očekávat, a to například na základě údajů Studie mediální 

gramotnosti populace ČR, které uvádějí téměř denní užívání mobilních telefonů či počítačů u 

97,3 % mladých lidí ve věku 15-17 let, zatímco u televize je to 78,4 % (Jirák et al., 2016, s.15). 

 

Graf 5: První použité médium po příchodu domů (N = 96, v %) 

 

 

 

5. 2 Jak ovlivňuje vlastnictví vybraných médií televizní diváctví u 

mladých lidí? 
 

VO2.1: Jakou roli hraje mediální vybavenost domácností mladých lidí v jejich 

televizním diváctví? 

VO2.2: Jak ovlivňuje vlastnictví počítače/notebooku způsob sledování filmů u 

mladých lidí? 

 

 

 Co se týče vybavenosti domácností televizním zařízením, z 96 dotazovaných uvedlo 95, 

že žije v domácnosti s alespoň jedním televizorem, pouze jeden jediný respondent v domácnosti 
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televizor nemá. To potvrzuje výsledky výzkumu Stará a nová média v každodennosti českých 

publik (Macek et al., 2015, s. 3), podle kterých žije v domácnosti s televizorem 9 z 10 Čechů. 

86 % respondentů pak žije v domácnosti vybavené dokonce dvěma televizními zařízeními 

(ibid.). Výsledky se v podstatě shodují i s prací Pražákové (2011, s. 82), kde respondenti uvedli 

v 42 % případů vlastnictví dvou televizorů, následovaly tři (25 %) a 18 % případů s jedním 

zařízením v domácnosti, 4 a více uvedlo 14 % mladých lidí. 

 

Graf 6: Počet televizorů v domácnosti (N = 96, v %) 

 

 

 

 Co se týče času věnovaného sledování televize v závislosti na umístění televizoru přímo 

v pokoji mladistvých, upozorňuje Livingstone (2002, s. 36) a Pražáková (2011, s. 87) na jev, 

kdy vlastní televizor v pokoji mladých lidí prodlužuje čas věnovaný televiznímu sledování. Ve 

výzkumu pro tuto práci byl zmíněný jev sledován prostřednictvím odpovědí na otázky, kolikrát 

týdně se respondenti dívají na televizi a zda mají k dispozici televizor přímo ve svém pokoji. 

Přímo ve svém pokoji má televizor 57 % respondentů, u 43 % to tak není. Na grafu č. 7 můžeme 

zpozorovat, že nejvíce mladistvých zapíná televizi 1x až 3x týdně a nezáleží na tom, zda 

televizní zařízení v pokoji mají, nebo ne. Nezávislost na tomto faktoru je patrná i u těch, kteří 

se dívají 4x až 6x týdně. Drobné rozdíly ale můžeme vidět u respondentů, kteří uvedli, že 

televizor v pokoji nemají a televizi nesledují vůbec (12 %), zatímco z těch, kteří ji v pokoji 

mají, ji nesleduje menší část (9 %). Lze považovat za zajímavé, že ačkoli respondenti televizi 

nesledují, mají ji v pokoji umístěnou. Denně pak televizi sledují více dotazovaní s televizorem 

přímo v pokoji. Dá se tak potvrdit výše vyřčené tvrzení o závislosti doby věnované sledování 
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televize na vlastnictví televizoru, výsledky v tomto výzkumu však nejsou nijak výrazně 

jednoznačné. 

 

Graf 7: Sledování TV v závislosti na umístění televizoru v pokoji (N = 96, v %) 

 

 

 Podle Studie mediální gramotnosti populace ČR (Jirák et al., 2016, s. 15) používá 

počítač denně nebo téměř denně přes 97 % mladých lidí ve věku 15-17 let. Proto lze považovat 

za vcelku nepřekvapivé zjištění, že téměř 97 % respondentů vlastní (nebo má alespoň 

k dispozici v rámci domácnosti) počítač či notebook. Pouze tři dotazovaní řekli, že počítač či 

notebook nevlastní a ani nemají možnost půjčit si jej od jiného člena domácnosti, což ovšem 

nevylučuje, že jiný člen domácnosti některým ze zařízení disponuje. Výsledky tak úzce 

korespondují se zjištěním Pražákové (2011, s. 82), kdy 100 % respondentů v jejím šetření 

uvedlo, že mají v domácnosti alespoň jeden počítač či notebook. 

 V grafu č. 8 je vyznačen podíl respondentů u jednotlivých způsobů sledování filmů. 

Podrobně se graf nezabývá těmi, kdo počítač nevlastní a zároveň jej ani nemají k dispozici 

v rámci domácnosti, jelikož jich je opravdu malý počet (3 %). Z grafu byla vynechána i možnost 

odpovědi „V kině“, jelikož tuto variantu překvapivě neuvedl ani jeden respondent. 

Na grafickém znázornění pak jasně vidíme, že dominuje sledování filmů přes počítač, 

konkrétně tedy především on-line streamované filmy z internetu. Dotazovaní bez vlastního 

počítače, ale s možností užívání tohoto média v rámci domácnosti, sice ve většině případů 

používají ke sledování filmů právě počítač, oblibě se u nich ale těší i televize. 
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Graf 8: Vlastnictví PC/notebooku a způsob sledování filmů (N = 96, v %) 

 

 

5. 3 Jaké mediální obsahy mladiství sledují? 
 

VO3.1: Jaký televizní obsah mladiství preferují? 

VO3.2: Co je hlavním zdrojem informací v oblasti zpravodajství u mladých lidí? 

VO3.3: Jak často sledují mladí lidé videa dostupná z videoserverů jako je např. 

YouTube nebo Stream? 

 

 Mluvíme-li o pravidelném sledování určitého televizního pořadu, nejsou zde výsledky 

zcela jednoznačné, ačkoli o několik málo procent převažuje odpověď respondentů, že ve stejný 

den a čas pravidelně k televizním obrazovkám neusedají. Zajímavé ale je, že mezi pravidelnými 

diváky televizních obsahů jsou pak spíše dívky, častěji se jedná pouze o jeden, nikoli více 

pořadů. Chlapci ve většině případů nesledují žádný pořad, ke kterému by před televizní 

obrazovky usedali pravidelně. 
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Graf 9: Pravidelné sledování televizních pořadů (N = 96, v %) 

 

 

 Mezi oblíbené pořady respondentů se téměř stejnou měrou řadí živý sportovní přenos, 

pořady žánru seriál/telenovela/sitkom a nakonec film. Preference se skutečně liší podle pohlaví, 

jak upozorňuje Pražáková (2011, s. 91), nicméně můžeme odhadovat, že výsledky tohoto 

dotazníkového šetření jsou alespoň zčásti zkresleny složením výběrového vzorku. Ten se díky 

zvolené metodě, tedy tzv. metodě sněhové koule, jíž byli respondenti vybráni, skládá převážně 

z dívek hrajících házenou, tudíž se dá předpokládat, že důsledkem je u nich zvýšený zájem o 

sportovní přenosy. Úplnému prvenství se ale mezi respondentkami těší skupina pořadů 

seriál/telenovela/sitkom. 
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Graf 10: Oblíbené televizní pořady (N = 96, v %) 

  

 

 Ve výzkumu z roku 2011 uvedlo 55 % mladistvých ve věku 15-17 let, že zpravodajství 

vůbec nesleduje (Cebe et al., 2011, s. 30). Mezi těmi, kteří jej sledovali (45 %), byl hlavním 

zdrojem informací internet (36 %), potom televize (18 %) (ibid.). Tyto výsledky se se zjištěním 

mého výzkumu neshodují, zde totiž převážná většina respondentů uvedla, že zpravodajství 

sleduje (67 %), informace získávají především z internetu, televize je ale také hlavním zdrojem 

pro velkou část dotazovaných. 

 

Graf 11: Hlavní zdroj zpravodajství (N = 96, v %) 
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Velmi rozšířeným fenoménem v dnešní době jsou také videa na videoserverech jako je 

YouTube nebo Stream. I to může být jedním z důvodů, proč mladí lidé upouštějí od sledování 

klasického televizního vysílání, jako uvádí například TV and Media 2016 (2016, s. 3). Na grafu 

č. 12 můžeme vidět, že respondenti tato videa opravdu sledují, 40 % z nich dokonce téměř 

denně. Rozšíření této aktivity potvrzuje i Pražáková (2011, s. 95) ve své vlastní práci. 

 

Graf 12: Sledování videí na videoserverech typu YouTube nebo Stream (N = 96, v %) 

 

 

 

6. Výsledky výzkumu 
 

 Název práce Vztah mladistvých k tradičnímu televiznímu vysílání v době internetu 

jasně napovídá, že cílem kvantitativního šetření, jenž bylo skrze standardizovaný dotazník užito 

jako výzkumná metoda, je zmapovat postoj respondentů vůči tradičnímu TV vysílání a TV 

obsahům. Skupinu dotazovaných tvořili mladí lidé ve věku 15 až 18 let, bylo jich celkem 96. 

Na základě jejich odpovědí na otázky položené v dotazníku byly následně zodpovězeny otázky 

výzkumné (sestaveny pro tuto bakalářskou práci). Následující kapitola je věnována celkovému 

shrnutí výsledků kvantitativního šetření a závěrečnému porovnání s výsledky již provedených 

relevantních výzkumů. 
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 První skupina otázek se týkala zvyků mladých lidí v souvislosti se sledováním televize. 

Celkem 47 % respondentů dle výsledků sleduje klasické televizní vysílání denně nebo téměř 

denně (tzn. 4x až 6x týdně), 43 % uvedlo 1x až 3x týdně, 10 % pak údajně televizi nesleduje 

vůbec. Delší čas této činnosti věnují během víkendu. Dobu 1 až 2 hodiny uvedlo 35 % 

respondentů u pracovního i volného dne, nicméně během pracovního týdne 30 % dotazovaných 

stráví sledováním televize méně než hodinu za den a 21 % se v tyto dny na televizi nedívá 

dokonce vůbec. O víkendu je tomu tak ale pouze u 10 %, zatímco 32 % stráví před televizními 

obrazovkami 2 hodiny a více. 

 Studie mediální gramotnosti populace ČR (Jirák et al., 2016, s.15) zjistila denní nebo 

téměř denní používání televizního přijímače u 78,4 % mladých Čechů ve věku 15 až 17 let (75,5 

% ve věku 18 až 29 let), což je o dost větší procento než u skupiny respondentů v mém 

výzkumu. Na tento rozdíl mohlo mít vliv složení výběrového souboru, jenž v mém případě tvoří 

převážně mladé sportovkyně. Zde se tak nabízí příležitost pro budoucí kvalitativní výzkum, 

který by se věnoval pochopení divácké zkušenosti této specifické skupiny blíže a hloubkově. 

Zároveň je však možné, že rozdíl byl způsoben nedostatečným vyčleněním mediálních 

zvyklostí do pracovních a víkendových dnů ve Studii mediální gramotnosti populace ČR (Jirák 

et al., 20,16). Co se týče času věnovaného této aktivitě v závislosti na dnech v týdnu, zde i 

Pražáková (2011, s. 86) došla ve svém výzkumu k podobnému závěru, že ve volném dni sledují 

respondenti klasické televizní vysílání delší čas než v průběhu pracovních dní. 

 Dále podle výsledků mého výzkumu není hlavním důvodem k usedání respondentů před 

televizní obrazovky sledování oblíbeného pořadu, jak tvrdí Pražáková (2011, s. 88) nebo 

Livingstone (2002, s. 80), nýbrž nejčastěji (33 %) tak činí tehdy, kdy už je televize zapnutá a 

dívá se na ni někdo jiný. Podíly odpovědí u jednotlivých možností však nejsou nijak výrazně 

diferencovány. Jinak je tomu u užívání dalších médií během sledování televize, alespoň občas 

tak totiž koná 98 % respondentů, nejčastěji současně užívaným médiem je v 90 % mobilní 

telefon. Výsledky korespondují se zjištěním Pražákové (2011, s. 93), kdy tzv. mediální 

multitasking během sledování televize potvrdilo 82 % respondentů. I Voorveld et al. (2014) 

zjistili, že především u mladších generací je užívání více médií najednou zcela běžnou 

záležitostí, kde druhou nejčastější kombinací současného užívání médií je právě televize a nová 

média. 

 Po příchodu domů se respondenti primárně věnují především mobilním telefonům 

(popř. tabletům), je tomu tak v 75 % případů. Televizi uvedla jako první použité médium pouze 

4 % dotazovaných. Podíváme-li se ale na výsledky podrobněji, zjistíme, že podíl odpovědí se 
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liší v závislosti na pohlaví respondentů. U dívek je prvním použitým médiem po příchodu domů 

v 83 % případů právě mobilní telefon (popř. tablet). U chlapců ale volilo tuto odpověď 

v porovnání s děvčaty pouze 52 %, kdežto v 44 % případů jako první po příchodu domů zapnou 

chlapci počítač či notebook. Důvodem můžou být například počítačové hry, které jsou oblíbené 

právě u mužského pohlaví. Zde vidíme, že ačkoli mladí lidé dle zjištění televizi stále sledují 

poměrně často, nehraje v jejich mediálních zvyklostech primární roli. Média jako mobilní 

telefony nebo počítače, která poskytují přístup k internetu, jsou dnes pro mladistvé 

atraktivnější, přizpůsobivější a tím hojněji využívaná. 

 

 Další skupina otázek se týkala vlivu vlastnictví vybraných médií na mediální chování 

mladistvých. Ukázalo se, že téměř všichni respondenti (99 %) žijí v domácnosti vybavené 

alespoň jedním televizorem, což potvrzuje nejen Pražáková (2011, s. 82), ale i Macek et al. 

(2015, s. 3) uvádějící, že právě 9 z 10 Čechů žije v domácnosti vybavené alespoň jedním 

televizorem, 86 % z nich pak v domácnosti se dvěma a více televizory. V mém výzkumu 

disponuje alespoň dvěma televizory 73 % domácností, nejvíce z nich vlastní právě dva 

televizory (38 %). Rozdíly výsledků týkajících se doby strávené sledováním televize 

v závislosti na umístění televizoru přímo v pokoji nebyly ale nijak zásadní. Můžeme sice 

potvrdit, že respondenti s televizorem přímo ve svém pokoji uvedli denní sledování (24 %) více 

než ti, jež vlastním televizorem nedisponují (denně televizi sleduje 15 % z nich), ale jinak 

k nijak zvlášť zásadním rozdílům u jednotlivých odpovědí nedošlo. Nelze tudíž jednoznačně 

říct, že by umístění televizoru přímo v pokoji mělo u mladistvých zásadní vliv na dobu 

sledování TV. U Pražákové (2011, s. 87) byly rozdílnosti o něco zřetelnější než u odpovědí 

respondentů v mém výzkumu, její výsledky jasně potvrdily, že dotazovaní s televizorem přímo 

ve vlastním pokoji věnují sledování televize více času. Rozdíl může být způsoben časovým 

odstupem několika let mezi oběma výzkumy, během nějž se velmi rozmohl například fenomén 

YouTube videí, která lákají stále více mladých lidí a mohou jim nahrazovat televizní vysílání. 

 Počítač (popř. notebook) vlastní nebo má k dispozici v rámci domácnosti téměř 97 % 

respondentů. Filmy pak obecně nejčastěji sledují právě přes něj (77 %), především on-line (56 

%). Zaměříme-li se ale na způsob sledování filmů jednotlivě u těch, kteří mají vlastní počítač, 

a u těch, jenž ho mají pouze k dispozici v rámci domácnosti, zde byly zaznamenány celkem 

očividné rozdíly. Vlastníci počítačů sledují ve výrazné většině filmy právě přes toto médium 

(58 % on-line, 23 % stažené na harddisk), kdežto respondenti bez vlastního počítače sice 

nejčastěji sledují filmy také přes toto zařízení (44 % on-line, 13 % stažené na harddisk), ale 
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významnou roli u nich hraje i sledování filmů v televizi (38 %) v porovnání s vlastníky počítačů 

(13 %). Výzkum z roku 2011 (Cebe et al., 2011, s. 29) ukazuje na naprosto rozdílné údaje, kdy 

respondenti ve věku 15 až 17 let peferovali sledování filmů hlavně v kině (36 %), hned za tím 

doma v televizi (33 %) a až pak doma na internetu (24 %). Je zajímavé, že ve výzkumu v rámci 

této bakalářské práce neuvedl sledování filmů v kině ani jeden z dotazovaných, důvodem může 

být upřednostňování finančně méně náročných možností, tedy využití televize či internetu. 

Díky zjištěním, kdy respondenti uvedli jako nejčastější důvod k usedání před televizní 

obrazovky případ již zapnutého zařízení jiným členem domácnosti, lze zdůvodnit, proč 

umístění televizoru přímo v pokoji nemá zásadní vliv na dobu strávenou sledováním TV. 

Rozdílné výsledky ohledně způsobu sledování filmů oproti výzkumu z roku 2011 (Cebe et al., 

2011) je možné vysvětlit například rozšířením možností sledování (stahování) filmů přes 

internet v průběhu let uplynulých mezi těmito dvěma šetřeními. Televize je k sledování filmů 

sice stále využívána, především se však jedná o respondenty, kteří nedisponují svým vlastním 

počítačem. To jasně ukazuje, že nová média skutečně přebírají roli médií tradičních, pokud jsou 

mladým lidem k dispozici. 

 

 Poslední skupina otázek se zabývala mediálními obsahy, jež mladiství v dnešní době 

sledují. Výsledky ukazují, že respondenti v televizi spíše nesledují pravidelně žádný pořad (53 

%), ale hodnoty nejsou zásadně odlišné. Zajímavé jsou spíše výsledky pro jednotlivá pohlaví, 

kdy 55 % dívek uvedlo, že pravidelně některý z televizních pořadů sledují, zatímco chlapci 

pravidelné sledování televizních obsahů ve většině případů (76 %) popřeli. Předním příčkám 

v oblíbenosti se pak mezi respondenty těší živý sportovní přenos (31 %), skupina pořadů 

seriál/telenovela/sitkom (30 %) a nakonec film (29%). Preference se liší podle pohlaví, jak 

naznačila i Pražáková (2011, s. 90). U dívek tedy vedou pořady typu seriál/telenovela/sitkom 

(37 %), u chlapců živý sportovní přenos (44 %). Živé sportovní přenosy jsou však u 

respondentek hned na druhém místě (27 %), což je zde s největší pravděpodobností ovlivněno 

složením výzkumného vzorku, jehož velký podíl tvoří mladé házenkářky, tedy sportovně 

založené dívky. Vzhledem k tomu, že sportovní přenosy ani filmy nejsou pravidelnými TV 

pořady, zároveň jsou ale těmi nejžádanějšími mezi mladými lidmi, lze tak vysvětlit 

nepravidelné sledování televize u většiny respondentů. Navíc i zde můžeme najít souvislost se 

sílící rolí internetu v životě mladých lidí, kdy většina televizních obsahů je volně dostupná 

právě na internetu, který (na rozdíl od pevně daného programového schématu TV) dává 

uživatelům svobodu výběru, ať už v žánru či čase, kdy obsah chtějí sledovat. Tím pádem diváci 
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nemusí usedat pravidelně v daný čas k televizním obrazovkám, ale mohou si obsah přehrát 

kdykoliv ve svém volném čase. 

 67 % dotazovaných uvedlo, že sleduje televizní zpravodajství. Mezi nimi pak byl jako 

hlavní zdroj informací označen internet (35 %), televize ale není nijak zásadně pozadu (31 %). 

Pouze jeden jediný člověk uvedl jako hlavní zdroj informací noviny. Ve výzkumu Stav mediální 

gramotnosti v ČR (Cebe et al., 2011, s. 30) většina respondentů (55 %) zpravodajství naopak 

nesledovala, nicméně pro ty, kdo tak činili, byl taktéž hlavním zdrojem informací internet, po 

něm televize. 

 V souvislosti se stále se rozvíjejícím fenoménem sledování videí z různých 

videoserverů (jako např. YouTube nebo Stream) bylo zjištěno, že téměř denně sleduje tato videa 

40 % dotazovaných. V případě chlapců uvedlo téměř denní sledování videí z videoserverů 60 

% z nich. I to může vysvětlovat předchozí zjištění, že velká část respondentů mužského pohlaví, 

na rozdíl od dívek, použije jako první médium po příchodu domů počítač. Dívky pak tato videa 

sledují nejčastěji maximálně dvakrát za týden (38 %), téměř denně 32 % z nich. Výsledky 

Pražákové (2011, s. 95) hovoří o denním nebo téměř denním sledování videí z YouTube u 56 

% respondentů, navíc došla ke stejnému závěru, tedy že tato aktivita je častěji záležitostí 

mladých lidí mužského pohlaví. S ohledem na tato zjištění by se dalo tvrdit, že právě i 

videoservery a jimi nabízené obsahy mohou být jednou z příčin klesajícího zájmu mladistvých 

o tradiční televizní vysílání. 

 

 Sběr dat v kvantitativním výzkumu probíhal za účelem zodpovědět hlavní cíl této práce, 

tedy popsat vztah mladistvých k tradičnímu televiznímu vysílání v době internetu. Zjištění 

ukazují na to, že respondenti ve věku 15 až 18 let tradiční TV vysílání stále sledují a jejich 

domácnosti jsou vybaveny televizory, nicméně důležitější roli pro ně hrají média jako mobilní 

telefon a počítač, která ve většině případů používají ihned po příchodu domů nebo i v průběhu 

sledování televize. Důvodem je nejspíš přístup k internetu skrze tato média, kde mohou mladí 

uživatelé mimo jiné i sledovat právě televizní obsahy. O sílícím vlivu internetu a nových médií 

vypovídají například zjištění, že 40 % dotazovaných sleduje téměř denně videa dostupná 

z videoserverů jako je YouTube nebo Stream, že přes tři čtvrtiny respondentů upřednostňuje 

sledování filmů přes počítač místo televize nebo že jejich hlavním zdrojem informací je 

převážně právě internet. Souvislost mezi užíváním médií s přístupem k internetu a upouštěním 

od tradičního televizního vysílání lze pak v tomto výzkumu podložit například zjištěním, že 
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respondenti vlastnící svůj počítač/notebook sledují filmy zásadně přes tato zařízení, televizi 

příliš nevyužívají (13 %), kdežto dotazovaní bez vlastního počítače stále ještě filmy v televizi 

sledují poměrně dost (38 %). Jak již bylo řečeno, hlavním důvodem, proč mladiství stále více 

upřednostňují internetové obsahy před těmi vysílanými tradičním způsobem skrze televizní 

obrazovky, je nejspíš žánrová, tematická a časová flexibilita, kterou online prostředí nabízí. 

Přesto je však i nadále tradiční televizní vysílání každodenní záležitostí většiny mladých lidí, 

možná pro ně představuje například určitý způsob trávení času s rodinou, jelikož nejvíce z nich 

uvedlo, že nejčastěji před televizní obrazovky usedají tehdy, kdy už je zařízení zapnuté a 

vysílání sleduje někdo z ostatních členů domácnosti. 
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Závěr 
 

Cílů v této bakalářské práci s názvem Vztah mladistvých k tradičnímu televiznímu 

vysílání v době internetu bylo několik, v první řadě seznámit čtenáře s historickým kontextem 

vzniku, fungování, organizace a role televize v naší zemi od zahájení televizního vysílání až do 

současnosti. Dále pak prostřednictvím dat z několika již provedených kvantitativních výzkumů 

a studií, zabývajících se problematikou vztahu populace k televiznímu vysílání, vytvořit vhled 

do současné situace mezi (mladými) lidmi a TV vysíláním. Nakonec pak v praktické části práce, 

tedy v kvantitativním šetření, zodpovědět za pomoci dat získaných skrze standardizovaný 

dotazník stanovené výzkumné otázky týkající se právě vztahu mladistvých k tradičnímu 

televiznímu vysílání. 

 Přestože vývoj televize v Československu započal již v roce 1935, první zkouška 

vysílání proběhla, vinou druhé světové války, až roku 1948. I to je ale dlouhá doba od počátku 

televizního vysílání, v průběhu času tak došlo k opravdu mnoha proměnám nejen ve fungování 

televize, ale i v jejím společenském postavení. Podle studií je v dnešní době zcela běžné, že 

téměř každá česká domácnost je vybavená televizorem. Dřív se však scházelo i několik desítek 

rodinných příslušníků, přátel či známých u jednoho televizního zařízení, aby mohli sledovat 

vysílané obsahy. Televize tak plnila mimo jiné i funkci jakéhosi společenského vyžití, při němž 

se lidé stmelovali dohromady, což v současnosti, kdy většina domácností vlastní minimálně dva 

televizory, již neplatí, rozhodně tedy ne v takové míře, jako tomu bylo kdysi. Po dlouhá léta 

bylo navíc TV vysílání pod neustálou kontrolou státu a sloužilo určitým způsobem k politické 

a ideologické propagandě. Zásadní změna přišla po roce 1989, kdy došlo nejen ke zrušení 

cenzury, ale také třeba k ustavení tzv. médií veřejné služby a s tím spojenému vzniku 

soukromého podnikání v mediální sféře. Postupně se tak rozšířila televizní nabídka o nové 

soukromé stanice s různorodými pořady. 

 Dalším podstatným krokem v historii, který do určité míry ovlivnil i televizní vysílání, 

bylo propojení naší země s internetem v roce 1992. S postupem času začal internet nabývat na 

důležitosti v životech lidí a tradiční média, aby si zachovala svou atraktivitu, musela přistoupit 

k inovacím; v případě televize to bylo spuštění internetového vysílání. A právě to, spolu s 

neustálými technickými pokroky a vznikáním nových médií, mohlo začít odvádět pozornost od 

sledování televizního vysílání tradičním způsobem, především u mladých lidí, kteří v této velmi 

pokrokové době plné mediálních možností vyrůstali a nyní dospívají. 
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 Ze zjištění kvantitativního výzkumu provedeného v rámci bakalářské práce vyplynulo, 

že ačkoli televize nezaujímá v životě mladistvých první místo mezi médii, stále ji lze u většiny 

z nich považovat za téměř každodenní záležitost. Nejčastěji užívaným médiem je pak u této 

skupiny populace mobilní telefon, dále se oblibě těší i počítače. Nejspíš za to může propojení 

těchto zařízení s internetem, což dává uživatelům mnoho atraktivních možností. Především se 

jedná o flexibilitu, kdy uživatel může sledovat obsahy dle vlastního výběru, kdykoli se mu 

zachce. To v případě tradičního televizního vysílání a jeho pevně stanoveného programového 

schématu tak úplně možné není. Vliv některých médií a internetu na televizní diváctví 

v podstatě ukázalo i dotazníkové šetření, když bylo například zjištěno, že filmy sleduje drtivá 

většina respondentů přes počítač (nikoli v televizi), dále se potvrdila i vcelku vysoká míra 

sledování videí z videoserverů jako je YouTube nebo Stream a hlavním zdrojem informací je 

dle výsledků pro mladé diváky v dnešní době spíše internet než televize. 

 Samotný výzkum se tak zaměřoval na to, aby pomohl zmapovat vztah mladých lidí 

k tradičnímu televiznímu vysílání a televizním obsahům, jež se dají v dnešní době sledovat i 

jinak než skrze televizní obrazovky. Rozhodně zde ale není šetření vyčerpávající a zcela určitě 

se zabývá jen malou částí problematiky. Může tak posloužit alespoň jako odrazový můstek 

k dalším výzkumům, které by se mohly podrobněji zabývat televizním diváctvím u mladých 

lidí, například hlouběji prozkoumat rozdíly a podobnosti v diváctví u určitých skupin 

mladistvých (sportovců, umělců atd.) nebo měnící se diváctví mladistvých v závislosti na dnu 

v týdnu či jiném časovém vymezení během týdne, měsíce, roku. 
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Summary 
 

The main goals of this work titled Adolescents‘ relation to traditional TV broadcasting 

in the Internet era were to describe the origin and changes of TV broadcasting during its 

existence in our country, to create a historical context needed to have an understanding of TV’s 

social importance; then describe the (young) population’s relation to traditional TV 

broadcasting; finally, to make a quantitative research to find out Czech adolescents‘ relation to 

traditional TV broadcasting and answer three groups of research questions. 

Via an electronic standardized questionnaire used in quantitative research for this work 

it was discovered that adolescents ages 15-18 still watch traditional TV broadcasting a lot – 47 

percent of them watch almost every day, and most watch TV for 1-2 hours a day. But there are 

media used more than TV by this segment of the population, especially mobile phones and 

computers. The reason may be that these devices provide access to Internet. Internet is taking 

over the role of traditional TV broadcasting because of its flexibility – Internet users can watch 

the online content of their choice whenever they want. For example, the research results show 

that 77 percent of respondents prefer watching movies via computer, and those who don’t own 

a computer watch movies via TV more than computer owners. YouTube videos may also cause 

adolescents‘ declining interest in watching traditional TV broadcasting, because 40 percent of 

respondents watch this content almost every day, especially young boys. 

In conclusion, traditional TV broadcasting is still important to young people, almost 

every household is equipped with a television set, but Internet and media that provide access to 

the Internet are becoming more and more important in adolescents‘ lives. This may be the 

reason for youth’s declining interest in watching traditional TV broadcasting which some 

research and studies have discovered.  
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Přílohy 
 

Příloha 1: Standardizovaný dotazník distribuovaný v elektronické podobě 

 

 

Vztah mladistvých k tradičnímu televiznímu vysílání v době 

internetu 

 

Pohlaví: a) muž  b) žena 

Věk: …... 

 

 

1) Máte doma (případně na koleji či v podnájmu) televizor? 

a) Ne 

b) Ano (uveď, prosím, počet televizorů: ____) 

 

2) Máš k dispozici televizor přímo v pokoji, který obýváš? (Tzn. svůj vlastní pokoj, 

pokoj sdílený se sourozenci, …) 

a) Nemám žádný vlastní pokoj či pokoj sdílený se sourozenci 

b) Ne, přímo v pokoji nemám k dispozici televizi 

c) Ano, mám k dispozici televizi přímo ve pokoji, který obývám 

 

3) Z jakého důvodu nejčastěji zapínáš televizi? 

a) Protože vím, že zrovna vysílají pořad (film, seriál, sportovní utkání, …), který chci 

vidět. 

b) Zapínám ji většinou spíše jako kulisu k jiné činnosti, nevěnuji televiznímu vysílání 

plnou pozornost. 

c) Protože se nudím. Zapnu tedy televizi, přepínám a zjišťuji, co na kterém programu 

dávají. 

d) Většinou televizi z vlastní iniciativy nezapínám, spíš si přisednu k někomu 

z domácnosti (rodiče, sourozenec atd.), kdo má televizi již zapnutou. 
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4) Kolikrát za týden se díváš na televizi? (Tzn. kolik dní v týdnu sleduješ alespoň chvíli 

televizi?) 

a) Televizi vůbec nesleduji 

b) 1x až 3x týdně 

c) 4x až 6x týdně 

d) Denně 

 

5) Kolik hodin denně průměrně strávíš sledováním televize během pracovního týdne? 

(Tzn. pondělí až pátek) 

a) Během pracovního týdne televizi nesleduji vůbec 

b) Méně než hodinu za den 

c) 1 až 2 hodiny za den 

d) 2 až 3 hodiny za den 

e) 3 a více hodin za den 

 

6) Kolik hodin denně průměrně strávíš sledováním televize během víkendu? 

a) Během víkendu televizi nesleduji vůbec 

b) Méně než hodinu za den 

c) 1 až 2 hodiny za den 

d) 2 až 3 hodiny za den 

e) 3 a více hodin za den 

 

7) Které z níže uvedených médií většinou použiješ po příchodu domů jako první? 

a) Zapnu notebook/počítač 

b) Zapnu televizi 

c) Použiji svůj mobilní telefon nebo tablet (spustím některou z aplikací, brouzdám po 

internetu atd.) 

d) Použiji herní konzoli (Xbox, PlayStation, …) 

e) Použiji jiné médium (uveďte, prosím, které): _________________ 

 

8) Používáš během sledování televize zároveň i jiná média? (telefon, tablet, notebook, 

počítač, časopis atd.) 
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a) Ne, nikdy 

b) Ano, ale jen občas 

c) Ano, téměř vždy 

 

9) Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl „ano“, které médium/zařízení používáš při 

sledování televize nejčastěji? (V případě, že tvoje odpověď byla „ne“, tuto otázku 

přeskoč) 

a) Počítač/notebook 

b) Mobilní telefon 

c) Tablet 

d) Noviny/časopis 

 

10) Sleduješ pravidelně v televizi nějaký konkrétní pořad (seriál, sitcom, soutěž, 

zpravodajství atd.), který dávají vždy ve stejný čas na stejné televizní stanici? 

a) Ne, pravidelně nesleduji žádný pořad 

b) Ano, pravidelně sleduji pouze jeden pořad 

c) Ano, pravidelně sleduji více pořadů 

 

11) Kdyby dávali v televizi ve stejný čas na různých televizních stanicích níže uvedené 

pořady a ty sis musel vybrat jeden, jenž budeš sledovat, který by to byl? 

a) Živý přenos tvého oblíbeného sportu 

b) Tvůj oblíbený seriál/telenovela/sitcom 

c) Zpravodajství 

d) Tvůj oblíbený film 

e) Tvoje oblíbená televizní show (vědomostní, talentová, kuchařská atd.) 

 

12) Vlastníš notebook nebo počítač? 

a) Ano, mám svůj vlastní notebook/počítač 

b) Ne, ale mohu si notebook/počítač kdykoliv půjčit od jiného člena domácnosti 

c) Ne, nevlastním a ani nemám možnost zapůjčit si notebook/počítač od někoho 

z členů domácnosti 
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13) Jak nejčastěji sleduješ filmy? 

a) V televizi 

b) Na DVD/blue ray/HDD přehrávači 

c) Na počítači: on-line streamované filmy z internetu 

d) Na počítači: filmy stažené na harddisk 

e) V kině 

f) Na filmy se nedívám 

 

14) Sleduješ zpravodajství? Pokud ano, co je tvým hlavním zdrojem informací? 

a) Ne, o zpravodajství se nezajímám 

b) Ano, sleduji hlavně zpravodajství v televizi 

c) Ano, zprávy vyhledávám hlavně na internetu 

d) Ano, mým hlavním zdrojem informací jsou noviny 

 

15) Sleduješ videa dostupná z videoserverů jako je například Youtube nebo Stream? 

a) Ne, nesleduji 

b) Ano, ale jen 2x týdně a méně 

c) Ano, zhruba 3x až 4x týdně 

d) Ano, téměř denně 
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