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Abstrakt 

Teoretickým východiskem této práce je fenomén globalizace, který pronikl do všech 

domén včetně mediální, jejíž součástí jsou právě televizní formáty, o kterých tato 

práce pojednává. Televizní formáty jsou produkty, které vedou k takzvané 

glokalizaci, neboť v sobě mísí prvky globální a zároveň lokální kultury, kdy na 

základě zakoupení zahraniční licence vzniká celá řada lokálních verzí, jež jsou 

adaptovány v souladu s lokálními specifiky dané kultury. Jedná se o stále vzrůstající 

trend, který se od svých počátků, spojených s takzvanými super-formáty, rozštěpil 

mezi všechny žánry, včetně dramatické tvorby. Tato práce se soustředí na adaptace 

zahraničních televizních formátů v České televizi. Mapuje nejen vývoj tohoto trendu 

v jediném českém veřejnoprávním televizním médiu, ale taktéž se věnuje důvodům, 

které vedou ke koupi zahraničních licencí pro médium, jehož výsadou by měla být 

původní tvorba. Právě otázka veřejnoprávnosti a s ní se pojící specifika výběru 

obsahu pro toto médium jsou pilířem této diplomové práce. 

 

Abstract 

The theoretical starting point of this work is the phenomenon of globalization, which 

has infiltrated into all areas, including the media. Part of this sphere is the television 

formats that the master thesis discusses about. The TV formats are products that lead 

to so-called glocalization, as it is a mix of both, global and local culture, when a 

number of local versions are created based on a purchase of a foreign license, which 

are being adapted to specific culture. It is an increasing trend that has split between all 

genres, including drama, since its origins, which are associated with so-called super-



formats. The master thesis is focused on the adaptation of foreign TV formats in the 

Czech TV. It describes not only the development of this trend on a single Czech 

public media but also deals with the reasons for the purchase of foreign licenses for a 

medium whose prerogative should be the original work. The question of public law 

and its specific content selection for this medium that is the core of the master thesis. 
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Úvod 

 Tématem této diplomové práce se stal vzkvétající trend nového tisíciletí 

vyskytující se na poli audiovizuálního vysílání. Trend, který je silně spjat 

s fenoménem globalizace, tedy stále více se propojujícího světa, mě podnítil 

k myšlence napsat tuto diplomovou práci.  

Globalizace, která se objevuje stále ve větším množství domén a jejíž počátky 

nelze exaktně vymezit, se dnes ve velké míře promítá do programových schémat 

televizních stanic, jež díky vzrůstající poptávce a sílícímu konkurenčnímu trhu 

zařazují do vysílání stále větší množství zahraničních pořadů. Televizní formáty, které 

jsou předmětem této diplomové práce, oscilují na pomezí globálního a lokálního, 

čímž přinesly do mediální sféry nové možnosti. Jedná se o produkty, jejichž 

zakoupením získává televize kostru či návod na tvorbu lokální verze licencovaného 

pořadu. K jejich největšímu boomu došlo na přelomu tisíciletí, zejména v žánru 

reality show, které se začaly s velkým úspěchem vysílat na komerčních televizních 

stanicích, kde lámaly rekordy sledovanosti. Právě tento fakt vedl k zamyšlení se nad 

tím, jak je to vlastně s televizními formáty na médiu veřejnoprávním.  

Cílem této práce je sestavit reprezentativní vzorek televizních formátů 

adaptovaných na jediném českém audiovizuálním veřejnoprávním médiu, tedy na 

České televizi, a zjistit, jaké jsou důvody a kritéria nákupu zahraničních licencí pro 

médium, jehož pilířem by měla být původní tvorba. Výzkum se opírá o hypotézu, zda 

je vhodné pro médium veřejné služby adaptovat zahraniční formát a zda se tím 

nerozporuje jedna z funkcí veřejnoprávního média, kterou je podpora domácích 

scénáristů a dalších tvůrčích profesí. K této myšlence mě přivedl fakt, že i na České 

televizi se objevuje celá řada zahraničních formátů, které se začínají odrážet i v žánru 

dramatických pořadů. 

Výzkum je založen na rozhovorech s mediálními profesionály, kteří se 

adaptacemi v České televizi zabývají anebo zabývali. Díky nim došlo k ucelenému 

souboru informací. Nejenže byly zodpovězeny výzkumné otázky a mohlo tak dojít 

k poznání, které je předmětem této práce, ale zároveň byl popsán vývoj zahraničních 

adaptací od samého počátku vysílání České televize. Mimo jiné byly díky nabytým 

informacím doplněny poznatky teoretické a bylo zjištěno, jak celý adaptační 

mechanismus funguje. Dále byly příklady adaptovaných formátů doplněny o grafy, 
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které ukazují úspěšnost na poli sledovanosti, ale navíc, vzhledem k povaze média, i na 

poli kvalitativních parametrů, jako je spokojenost, originalita a zaujetí. Díky těmto 

informacím bylo možné porovnat, které formáty u diváka České televize fungují a 

které nikoliv, čímž se vracím k problematice vhodnosti adaptací ve veřejnoprávním 

médiu. Co se týče komparace sledovanosti původní a adaptované verze formátu, k té 

nakonec nedošlo, neboť by tyto informace stejně postrádaly jakoukoliv výpovědní 

hodnotu. Sledovanost závisí na tradici trhu a jeho diváků, tudíž by srovnání 

televizních trhů nemělo smysl.  

Práce je rozdělena do sedmi kapitol, z toho první čtyři tvoří část teoretickou a 

zbylé tři jsou částí praktickou. První kapitola je teoretickým východiskem celé práce a 

je věnována tématu fenoménu globalizace v komunikaci a pojmům, které se s ním 

pojí. Druhá kapitola se věnuje České televizi, po jejímž krátkém představení je 

pozornost soustředěna zejména na obsahové hledisko tohoto média a dále na 

specifika, kterým podléhá ze své podstaty média veřejné služby. Poznatky vycházejí 

ze zákona o České televizi a jejího kodexu. Třetí kapitola otevírá téma televizního 

formátu, uvádí definice různých autorů, věnuje se adaptačnímu procesu, výhodám, 

dále vývoji tohoto trendu a v neposlední řadě společnostem dominujícím tomuto 

businessu a veletrhům, kde ke koupi licencí dochází. Teoretická část je zakončena 

tématem žánrové typologie, která vymezuje pojem formát a žánr jako dva rozličné 

pojmy, jež bývají často slučovány v jeden, a představuje takzvané čtyři super-

formáty, jejichž adaptace na veřejnoprávní médium by byla takřka nemožná, z čehož 

dochází k zamyšlení se nad tím, jaké obsahy jsou pro tento typ média vhodné a jaké 

naopak nikoliv. 

 Praktická část je uvedena metodologií, kde je stanoven předmět výzkumu, 

výzkumné otázky a použité metody. Vycházím zde z teoretických konceptů Hendla a 

dále z publikace Trampoty a Vojtěchovské. Poté přecházím k samotnému výzkumu, 

který je rozdělen na dvě části, tedy do dvou kapitol. V první části je vytvořen 

reprezentativní vzorek adaptovaných formátů na České televizi na základě žánrové 

typologie, doplněn o informace týkající se zejména adaptačních mechanismů a 

specifik s nimi se pojících, které byly získány z kvalitativních rozhovorů, a o grafy 

sledovanosti. Druhá část je již celá vystavěna na rozhovorech s mediálními 

profesionály a zabývá se zejména otázkou vhodnosti zahraničních adaptací na 

veřejnoprávní médium a posléze důvodům a kritériím výběru obsahu těchto formátů. 
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V závěru dochází k sumarizaci nabytých poznatků a vyhodnocení výzkumných otázek 

a předpokládané hypotézy.  
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1. Globalizace komunikace 

1.1. Globalizace 

Proces globalizace patří mezi nejvýraznější současné trendy, zasahující do 

všech oblastí. Objevuje se v oblasti ekonomie, sociologie, kultury, médií a celé 

společnosti. Jedná se o spontánní proces probíhající v souladu s rozvojem světa, zcela 

běžně překračuje hranice jednotlivých států a stává se často kontinentálním či 

celosvětovým trendem.  

 Globalizace se zcela znatelně projevuje v ekonomické oblasti vznikem 

nadnárodních obchodních korporací (McDonald’s, KFC, Starbucks apod.), v politické 

rovině oslabováním samostatnosti států (vznik EU) a vznikem globální občanské 

společnosti neboli takzvané „globální vesnice“. Sociologicko-demografickým 

projevem jsou zejména početné migrace obyvatelstva a usnadňování možnosti 

přesunu přes hranice států. V oblasti kultury a médií je typickým znakem vznik a 

prosperita velkých mediálních koncernů se zaměřením na různé oblasti kultury jako 

hudba (Universal Music), film (Warner Brothers, Walt Disney) či média (News 

Corporation). Všechny oblasti globalizace jsou ve vzájemné interakci. (Štětka, 2007) 

Počátky globalizačních procesů se odehrály již v průběhu druhé poloviny 19. 

století, pozornost jim však byla věnována až v průběhu 20. století, kdy se významným 

tématem stala regulace informačních a komunikačních toků na globální úrovni. 

Globalizace světa i médií je podmíněna vývojem nadnárodních korporací, 

rozšiřujících svůj produkt po celém světě. Velké skoky v rozvoji se odehrály po druhé 

světové válce, v průběhu 80. let 20. století a v rámci rozvoje internetu a sociálních sítí 

v průběhu posledních dvou desetiletí. (Ibid.) 

Charakteristickým rysem globalizace je především nástup a komplexní rozvoj 

nových technologií. Změny závisí zejména na schopnosti vývoje předních 

technologických společností. Základem pro vytvoření systému globální komunikace 

je rozvoj následujících technologických prvků: (Thomson, 2004: 156-167) 

• Zdokonalování kabelových systémů  

• Využívání satelitů 

• Rozvoj elektronických technologií spojený s digitalizací 
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Rozvoj technologií je přímo spjatý s šířením globalizace, jelikož 

zprostředkovává přenos veškerých informací. Významným vynálezem současnosti 

v dané oblasti je zejména „smartphone“ neboli chytrý telefon, který umožňuje 

propojení internetu a mobilního telefonu, a zprostředkovává tak online připojení 

prakticky neustále. (Thomson, 2004: 156-167) 

1.2. Globální vesnice 

K termínu globalizace se úzce vztahuje pojem „globální vesnice“, který 

vyjadřuje komunikační prolínání celého světa, zejména za pomoci elektronických 

médií. Pojem vzešel ze změn v postupech komunikace, při nichž dochází k odklonu 

od mluveného slova a ke stále častějšímu využívání technologií, tudíž se svět stává 

propojenějším. Autor tohoto pojmu, kanadský teoretik Marshall McLuhan, jím 

poukázal na změny ve společnosti, které zapříčiňují liberalizační tendence 

modernizace komunikace. (McLuhan, 2011:105-106) Za poslední dvě desetiletí 

prošly komunikační kanály značnými změnami. Využívání některých sítí, jako 

například ICQ či pevné linky, bylo zcela eliminováno, zatímco u jiných došlo 

k rozvoji a nahrazení předešlých komunikačních prostředků novými technologiemi, 

viz výše zmíněným chytrým telefonem či sociálními sítěmi. Právě sociální sítě mají 

za následek turbulentní změny v novodobé komunikaci. V praxi jejich využívání 

znamená, že je vzájemná komunikace umožněna jakékoli skupině lidí, nehledě na 

jejich prostorovou přítomnost, pokud mají k dispozici připojení k internetu. Jedním 

z mála stále využívaných prvotních jednoduchých komunikačních prostředků je e-

mail, který je stále celosvětově hojně využíván. Globální vesnice je vlastně 

ekvivalentem pro vyjádření výše zmíněného propojení. Pojem vesnice symbolizuje 

úzký vztah mezi účastníky komunikace, která souvisí převážně s osobními 

záležitostmi každodenního života namísto vážných témat. (Giddens, 2010) 

1.3. Globalizace médií a komunikace 

Mediální globalizaci lze rovněž charakterizovat jako globalizaci kultury. Daný 

proces zprostředkovává veškeré globální změny ve společnosti, důležité trendy 

a informování o významných politických a ekonomických událostech světa. 

(Straubhaar, 2007: 25) 

Mediální globalizace započala celosvětovým fenoménem rozšíření 

elektronických technologií v průběhu 19. století. Nové komunikační technologie, 
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konkrétně rádiové vysílání, patřily mezi příčiny mnoha sociálních změn v tehdejší 

společnosti. Procesy mezinárodního toku informací však začaly být poprvé řešeny 

a analyzovány až v 60. letech 20. století, jako důsledek změn vycházejících 

z prvotního rozvoje satelitní komunikace. (Straubhaar, 2007: 119) Jedním 

z nejvýznamnějších aspektů globalizace v novodobé historii byl rozvoj internetové 

komunikace v 90. letech 20. století, konkrétně jeho poskytované služby webové 

prezentace neboli „World Wide Web“ (WWW stránky). Došlo tak k jednomu 

z nejvýznamnějších mezníků ve vzniku nových technologií, jehož důsledkem bylo 

výrazné zesílení mezinárodní výměny informací a dat. Pokrok rovněž vyvolal další 

debaty ohledně vlivu, spojeného s rozšiřováním kulturní globalizace. (Štětka, 2007: 

130) Jedním z pokroků posledního desetiletí v oblasti kulturní globalizace je 

komplexní rozvoj a zvyšování počtu uživatelů sociálních sítí (Facebook, Twitter, 

MySpace, Instagram atd.).  

Důsledky globální komunikace a její vliv na společnost lze charakterizovat dvěma 

hledisky: (Štětka, 2007b) 

• pozitivní – vnímá globalizaci komunikace a médií jako prostor pro zachování 

a rozvoj kulturní rozmanitosti; 

• negativní – nahlíží na globalizaci komunikace a médií jako na jednostrannou 

homogenizaci společnosti, vnímá ji jako jednosměrný tok mediálních 

produktů, kvůli kterým se stírají kulturní rozdíly. 

Rostoucí propojování světa má významné zastoupení ve vývoji a pokroku 

mediálních a komunikačních technologií. Důkazem jsou televizní stanice působící po 

celém světě jako BBC, CNBC, CNN, Eurosport či MTV, celosvětová produkce hudby 

či dabování filmů, překládání knih do několika desítek světových jazyků a v 

neposlední řadě také rostoucí trh s televizními formáty.  

Veškeré události se stávají světově řešenými tématy díky jejich prezentování 

na internetu, televizních obrazovkách i na stránkách novin a časopisů. Příkladem 

mohou být celosvětově promítané přímé přenosy sportovních událostí, hudební klipy 

světově známých zpěváků, zprávy o dění ve světě či globální filmové hity. 

V souvislosti s globalizací médií byly vytyčeny dva následující postoje: 

(Giddens, 2010: 240) 
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• Teorie skepticismu – zpochybnění míry významu a množství přenesených dat 

v rámci globalizace, popírání vytváření jednotné globální kultury, soustředění 

na relativní převahu národních kultur. Zastánci současné mediální trendy 

označují jako internacionalizaci. 

• Teorie radikalismu – je rozdělen na optimistický, nebo kritický. Zastánci 

optimistického postoje globalizace označují média jako cenný zdroj informací 

a společenského pokroku. Kritičtí zastánci radikalismu poukazují na to, že 

cílem majitelů masmédií je namísto svobodného a efektivního prezentování 

informací dosažení maximálního zisku bez ohledu na produkovaný materiál.  

V současné době je již význam a úloha globalizace zcela nepopiratelná, 

vzhledem k technologickému pokroku a rozvoji, kterého bylo dosaženo v průběhu 

třetího tisíciletí. Rozvoj elektronické komunikace proběhl napříč všemi oblastmi. 

Globalizace představuje proces zprostředkování významných informací na 

společenské i odborné úrovni. Tento proces je však rovněž přesycen vysokým 

množstvím banálních a nepodstatných informací, jež nepřinášejí žádný efektivní 

vzdělávací či informativní přínos.  

Masmédia v současnosti produkují mnoho materiálu, jímž se snaží zajistit 

maximální sledovanost a zisk. V televizním průmyslu se jedná především o seriály 

a reality show, které nedisponují žádným intelektuálním či společenským přínosem, 

např. formát Prostřeno vysílaný po celé Evropě či reality show Big Brother, Hotel 

Paradise, Vyvolení a další. Zmíněné formáty jsou však charakteristické pro komerční 

televizní stanice, jejichž programová nabídka je vedena ziskem, zatímco 

veřejnoprávní médium musí být ve svém výběru pokornější a nabídnout divákovi 

takový pořad, který zabaví, avšak bude mít i přesah do jiné, například vzdělávací 

sféry.  

Fenomén televizních formátů je podstatným rysem globalizace, který dokazuje 

fakt, že mediální produkty jsou uváděny na mezinárodní trhy. Mezi zdroje veškeré 

globální mediální kultury patří zejména růst schopnosti přenášet zvuky a pohyblivé 

obrazy přes hranice států za relativně nízkou cenu. Satelitní technologie napomáhá 

eliminaci časoprostorového omezení, čímž umožňuje vznik mediálně-globálního 

podnikání. (McQuail, 2009) 
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1.4. Kulturní a mediální imperialismus 

 Kulturní imperialismus je směr, nahlížející na globalizaci komunikace a médií 

jako na proces vedoucí k homogenizaci kultury, tedy kultury jednotné, bez lokálních 

odlišností. Globální komunikace se orientuje na základě zájmů a potřeb nadnárodních 

korporací, pocházejících zpravidla z USA. Proces globalizace komunikace lze rovněž 

chápat jako export západní kultury do jiných zemí, zejména Evropy, jehož důsledkem 

je destrukce vlastních kulturních hodnot jednotlivých států. Kulturní imperialismus 

vychází z myšlenky, že po druhé světové válce se USA stalo dominantní světovou 

velmocí, jejíž mediální scéna dosáhla velké produkce i pokroku díky značnému 

finančnímu kapitálu. Profil amerického vysílání vychází z financování pomocí příjmů 

z reklamy. Televizní vysílání má za cíl přilákat maximální množství diváků, kteří jsou 

následně formou reklam upozorňováni na propagovaný produkt a motivováni k jeho 

koupi, v čemž tkví efektivita vysílání reklamy. Jedná se o komerční model stále 

využívaný v mnoha zemích. Ve světě došlo ke komercionalizaci vysílání 

a mezinárodní trh se zaplnil stejnými pořady vysílanými po celém světě. V důsledku 

přesycení médií globální kulturou tak dochází k ústupu lokálních tradic, příběhů 

a dalšího kulturního dědictví jednotlivých států. (Thompson, 2004) Televizní formáty 

jsou však jedním ze způsobů řešení tohoto problému. Jedná se sice o zahraniční 

produkty, tudíž se může zdát, že dochází k potlačování trhu domácího, avšak tyto 

produkty nabízí možnost lokalizace a zakomponování domácích tvůrců, tudíž 

z produktu globálního vzniká produkt lokální, čemuž se budeme věnovat níže v této 

práci. 

Původní výklad R. J. Schillera týkající se kulturního imperialismu disponuje 

dle novějších poznatků třemi klíčovými slabinami. První z nich se týká výkladu, který 

představuje USA jako dominantní zemi mediálního průmyslu. Americký kulturní 

průmysl zcela jistě disponuje celosvětovým významem i rozšířením, mnohé 

nadnárodní koncerny však pocházejí i z jiných oblastí světa, např. Velké Británie či 

Austrálie. USA si v rámci mediálního vlivu snaží zachovat dominantní postavení, 

tudíž jeho současná forma a obsah mediálních produktů svou charakteristikou často 

odpovídá nadnárodním požadavkům. (Ibid.) 

 Teorie kulturního imperialismu předpokládá, že před přenesením kulturních 

produktů z USA měl každý stát vlastní původní kulturu ve zcela nedotčené podobě. 

Proces vývoje kultur se však odehrává v dlouhodobém horizontu, kdy si země své 
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kultury tvořily na základě konfliktů, které se vždy prolínaly s vlivem jiných zemí 

a kultur. Docházelo k začleňování menšin, nových hodnot, myšlenek a postojů i bez 

vlivu západního mediálního průmyslu. (Ibid.) 

 Schillerova původní teorie kulturního imperialismu má na základě 

provedených pozorování novodobými autory mnoho nedostatků. Jedná se především 

o přílišný důraz na jednosměrný tok informací. Z teorie vychází, že není možné 

kompletně sjednotit světové kultury. Tento fakt hraje ve prospěch televizních 

formátů, které svou otevřeností dávají prostor lokálním odlišnostem. 

1.5. Hybridizace a homogenizace kultury 

 Následující podkapitola se věnuje homogenizaci a hybridizaci kultury, 

pojmům, které mají pro tuto práci značný význam. Jednotlivé pojmy spolu úzce 

souvisí, představují však dva rozdílné pohledy: (McLuhan, 2000) 

• Homogenizace – vytváření jednotné celosvětové kultury.  

• Hybridizace – přejímání univerzálních kulturních formátů, které jsou následně 

přizpůsobovány specifikům daného státu. 

 Je zcela přirozené, že se kulturní produkty musí přizpůsobovat lokálním 

kulturním specifikům v zájmu získání maximální popularity a na poli audiovizuálním 

v zájmu získání maximálního počtu diváků v dané zemi. Takovými produkty jsou 

právě televizní formáty, které jsou charakteristické pro kulturní hybridizaci. Například 

v soutěži Who wants to be a millionaire?1, která je jedním zcela signifikantním 

příkladem televizního formátu, byly soutěžní otázky vytvářeny specificky pro každý 

stát. Málokdy se stalo, že byly vytvořeny pro dva státy totožné otázky, případně že by 

korespondovaly tytéž otázky na stejné úrovni výhry. Rozvojové země mají tendence 

více vyzdvihovat znalosti historické, zatímco ve vyspělých zemích se objevují více 

otázky z oblasti společenské a politické. (Hetsroni, 2011: 148)  

 Homogenizaci a hybridizaci lze pozorovat v rámci strategie zavádění již 

zmíněných celosvětově vysílaných televizních kanálů. Například politika televizní 

stanice MTV v evropském prostředí propagovala v minulosti své motto „One Planet 

                                                

 
1 V české verzi pod názvem: Chcete být milionářem? 
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One Music“2. Konkurenci pro ni představovala v polovině 90. let německá stanice 

VIVA, orientovaná převážně na německou hudbu, která svou taktikou dosáhla v 

německy mluvících zemích výrazně větší popularity, na což MTV reagovala změnou 

své strategie a rozčleněním se mezi více částí Evropy. (Štětka, 2007: 158-159) Příklad 

poukazuje na vyšší efektivitu hybridizace kultur a soustředění se na potřeby a zájmy 

lokálního sledovatele oproti pouhé kulturní homogenizaci.  

1.6. Glokalizace 

 S rozvojem globalizace a výše zmíněné problematiky kulturního imperialismu 

a homogenizace se rovněž začal vyvíjet nový trend takzvané glokalizace, který se 

projevuje přizpůsobováním globálních produktů lokálnímu zákazníkovi. Pojem, úzce 

spjatý s problematikou televizních formátů, vznikl spojením slov globalizace 

a lokalizace, což vyjadřuje právě proces adaptace světového produktu na lokální trh. 

Jedná se o novodobý termín, který se začal vyvíjet až v 21. století. Projevem 

glokalizace je právě výše zmíněný pojem kulturní hybridizace. (Straubhaar, 2007: 21-

23) Glokalizaci lze mimo jiné také charakterizovat jako jev, jehož cílem je vstřebávat 

produkty a služby globálního charakteru, vyskytující se a fungující v lokálních 

podmínkách. (Friedman, 2007: 381) Pojem pro propojování prvků globalizace 

s lokálními aspekty zavedl sociolog Roland Robertson. Ten definuje glokalizaci jasně, 

tedy jako prolínání globálního a lokálního. (Ritzer, 2003: 191)  

 V současnosti existuje mnoho názorů a postojů vůči glokalizaci. Význam 

tématu a zájmu o něj neustále roste. Proces glokalizace zasáhl do oblasti mediální 

sféry, zejména v podobě globálních exportovaných televizních formátů, které se snaží 

přizpůsobit potřebám lokálního zákazníka. Mediální společnosti stále více nakupují 

licence k natáčení různých pořadů, jež posléze přizpůsobují své kultuře, cílové 

skupině, rozpočtu apod.“ (Štětka, 2007b: 169)  

 Joseph Straubhaar ve svém díle pojednává o kulturní blízkosti a globálních 

trzích. Probírá tendence obyvatel jednotlivých států na základě jejich geografické a 

jazykové blízkosti, spočívající ve vzájemném sdílení a prolínání jejich kultur, 

zejména u hranic jednotlivých států. Každá populace určitého regionu má tendenci 

vyhledávat kulturní produkty, s nimiž cítí spojení, blízkost a kulturní příslušnost. 

                                                

 
2 V překladu: „jeden svět, jedna hudba“ 
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Globální televizní formáty jsou přizpůsobovány lokálním specifikům a dávají 

adaptacím charakteristické prvky, které rovněž mohou zaujmout obyvatele sousedních 

států, zvláště pokud mají osobní zkušenost s prolínáním vlastní kultury a kulturou 

mediální produkce. (Straubhaar, 2007: 21-23) 

 Glokalizace jako tendence směřující ke kulturní hybridizaci představuje 

koncept, který zachovává a prosazuje vlastní kulturní odlišnosti jednotlivých zemí, 

jejichž přirozenou tendencí je přijímat nové trendy a zároveň zachovávat 

charakteristické prvky své vlastní kultury. Využívání globálních televizních formátů 

v audiovizuálním průmyslu proto nepředstavuje akcelerátory kulturní homogenizace 

či ztrátu kulturní diverzity. Lokální adaptace naopak přinášejí nové možnosti pro 

vyjádření národní kultury. Globální publika zpravidla sledují stejné formáty, avšak 

lokální kulturní prvky přináší nová pojetí a umožňují jednotlivým státům prezentovat 

vlastní autonomii a kulturní prvky na světové úrovni.  

 Přesycení světového trhu množstvím relativně snadno dostupných formátů 

zapříčiňuje, že televizní producenti necítí potřebu vytvářet nové lokální pořady, neboť 

osvědčený globální formát pro ně představuje menší riziko a časovou investici než 

vytvoření zcela nového produktu. Tímto faktem dochází v současné době k 

hybridizaci většiny kulturních produktů a nemožnosti zachování kompletní čistoty 

lokálních kultur, které ovšem vždycky byly ovlivňovány ze strany cizích kultur již ve 

svém dlouhodobém vývoji. Autonomní kultura bez vlivu okolního světa již prakticky 

vymizela. (Straubhaar, 2007: 150) 
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2. Česká televize 

Česká televize je momentálně jedním z hlavních subjektů tuzemského 

audiovizuálního trhu. Jedná se o instituci, která je jako jediná, v oblasti televizního 

vysílání, u nás spojena s adjektivem veřejnoprávní. Jakožto médium veřejné služby 

má specifickou funkci, jež ji vymezuje oproti ostatním televizním subjektům českého 

trhu. Na rozdíl od komerčních médií, jejichž činnost formuluje obecně zákon o 

rozhlasovém a televizním vysílání, je Česká televize svázána pravidly, stanovenými 

zvláštním zákonem3, která významně regulují její celkové fungování. Tato pravidla se 

odrážejí nejen ve struktuře jejího fungování, ale taktéž v programové nabídce, která 

musí vycházet z potřeb celé společnosti. Jejím primárním cílem není zisk, ale snaha 

uspokojit s co nejširším možným programovým portfoliem relevantní cílové skupiny 

ve společnosti. 

2.1. Vznik 

Vznik České televize datujeme 1. 1. 1992. V tento den byla Česká televize 

zřízena zákonem o České televizi a jejím prvním ředitelem se stal Ivo Mathé. Vraťme 

se však o kousek dál do minulosti a připomeňme, co k jejímu vzniku vedlo a jak 

vůbec tento proces probíhal. 

S postupným zánikem komunistického režimu procházela i Československá 

televize řadou změn. Docházelo k celkové reorganizaci instituce od personálních 

změn po změny programové. Do televize se vraceli lidé, kteří byli s nástupem 

normalizace „odejiti“, a naopak odcházeli ti, již byli v tomto období na vrcholu své 

slávy. Stejně tak došlo k řadě programových změn, nejen změnou názvů některých 

pořadů, ale i vznikem úplně nových kanálů. Díky možnosti využití sovětských 

frekvencí vznikl kanál OK3, jehož program vycházel z přejímání zahraničních 

satelitních televizí. Západní pořady se zde dokonce vysílaly v originálním znění. 

Vzhledem k federativnímu uspořádání naší země se i televize rozdělila na tři subjekty. 

Vedle československé celorepublikové televize se vyčlenily televize česká a 

slovenská. Nejednalo se však o samostatně působící instituce, šlo pouze o vyčlenění 

jednotlivých programů stávající Československé televize, a tudíž bylo vysílání do 

                                                

 
3
 Zákon o ČT 483/1991 Sb., §2 (1) 



 15 

doby, než se etablovaly jednotlivé mediální systémy každé republiky, poněkud 

chaotické. Federálním celorepublikovým programem byl takzvaný F1, druhý program 

byl rozdělen na český (ČTV) a slovenský okruh (S1), dále existoval výše zmíněný 

český program OK3, jehož slovenská odnož vznikla o chvíli později a nesla název 

TA3. Samostatná Slovenská televize byla založena ještě za existence federace o pár 

měsíců dříve než televize Česká. Československá televize pak zanikla 31. 12. 1992 

s rozpadem Československa. (ČT, ©1996–2017; Kruml, 2013) 

2.2. Zpátky do minulosti 

Přese všechny obtíže, se kterými se Československá televize od svého vzniku 

v roce 1953 potýkala, dosáhla nevídané úrovně zejména co se programové nabídky 

týče. Sám generální ředitel České televize Petr Dvořák říká: „Začínala v pionýrských 

podmínkách a v porovnání se zahraničím byla ve svých počátcích spíše chudým 

příbuzným. Přesto se televize a její vysílání, jistě i díky schopnosti improvizovat a 

experimentovat, kterou čeští tvůrci vždy měli, mnohdy i společenským podmínkám 

navzdory, dokázala velmi rychle od svého vzniku v roce 1953 dostat na takovou 

úroveň, která jí umožnila vyrábět pořady, které dobově snášely mezinárodní srovnání 

s hrdostí.“ (Kruml, 2013:5) V šedesátých letech lze hovořit o takzvané zlaté éře 

Československé televize, která přinesla pestrou škálu pořadů, jimiž byly soutěže, 

dokumenty, televizní filmy, ale také zahraniční produkce, a díky kterým se televize 

stávala stále významnějším médiem. Některé televizní cykly a seriály této doby 

vídáme na televizních obrazovkách dodnes. Vše vyvrcholilo obdobím Pražského jara, 

kdy se do popředí zájmu dostaly publicistické pořady a zpravodajství, které zásadně 

ovlivňovaly dění té doby, neboť odhalovaly nekalé praktiky totalitního režimu. 

Publicistika byla opravdu tím nejlepším, co televize nabízela. Otevírala tabuizovaná 

témata, zvala do diskuzí lidi z ulice, používala nové metody typu skrytá kamera, a tak 

není divu, že díky ní nabyla televize ještě většího vlivu. Tyto slibné vyhlídky však 

zhatilo období normalizace, symbolizované naprostou stagnací a ztrátou tvořivosti a 

originality. Jakýkoliv inovativní duch se vytratil a programovou nabídku zaplnily 

ideově zaměřené cenzurované pořady vzdělávacího či zábavního charakteru. (Kruml, 

2013) 

2.3. Česká televize jako služba veřejnosti 

Médium veřejné služby vždy bylo a stále je silným hráčem evropských 
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mediálních trhů. Vycházíme-li z díla Hallina a Manciniho, kteří rozdělili mediální 

systémy jednotlivých zemí, dozvíme se, že veřejnoprávní média mají ve většině 

evropských zemí silnější pozici než média komerční. (Hallin, Mancini, 2008) 

Důvodem k jejich vzniku bylo vytvoření takového média, které nebude ovládané 

politickými silami a bude sloužit budování demokratického státu. Obsahy, jež bude 

šířit, nebudou zpolitizované, ale naopak objektivní a vyvážené. A právě proto jsou 

regulovány řadou zákonů a orgány, které dohlížejí na jejich činnost. Jejich fungování 

je dáno mnoha kritérii, jež musí dodržovat, neboť mají odpovědnost vůči svým 

divákům, kteří za ně platí takzvané koncesionářské poplatky. O těch bude zmínka 

níže v této práci. Řada expertů se snaží tuto specifickou funkci definovat, mezi nimi i 

McQuail, jenž shrnuje základní principy veřejnoprávního média: „celoplošné pokrytí, 

rozmanitost při naplňování všech hlavních zájmů (…), služba pro speciální menšiny, 

zájem o národní kulturu, jazyk a identitu, služba potřebám politických stran, 

poskytování vyvážených a nestranných informací o sporných záležitostech, specifický 

zájem o ‚kvalitu‘ (…), klást veřejný zájem před finanční cíle.“ (McQuail, 2009: 192) 

Česká televize není považována za bývalou Československou televizi, jejíž 

fungování bylo provázáno s existencí Československé federace. Je tomu tak proto, že 

i přese všechny změny, kterými Československá televize prošla, tak nebyla řádně 

definována změna média z vládního na veřejnoprávní, zejména co se právního 

hlediska týče. Oproti tomu Česká televize nabyla tuto funkci vůči veřejnosti od 

samého počátku své existence, kdy tuto úlohu začala plnit se všemi závazky z toho 

plynoucími. Od roku 1993 je Česká televize členem Evropské vysílací unie (EBU), 

která sdružuje nejen evropská veřejnoprávní média a stará se o jejich kvalitu, zejména 

co se obsahové nabídky týče. Unie vznikla na myšlence vzájemného sdílení pořadů, 

což je dodnes jejím hlavním zájmem. Média, která jsou součástí této unie, tak mohou 

sdílet příspěvky z kulturní, sportovní a publicistické oblasti, což pro ně přináší velkou 

výhodu. (ČT, ©1996–2017; EBU, © 2017) 

Česká televize jako médium veřejné služby má odlišnou funkci od ostatních 

audiovizuálních médií, neboť je svázána mnoha předpisy určujícími chod a směřování 

jejího fungování. Tyto závazky spojené s fungováním veřejnoprávního média jsou 

dány zákonem 483/1991 Sb., o České televizi. Zákon stanovuje rámec fungování, 

úkoly a cíle spojené s naplňováním veřejné služby a dále financování tohoto média. 
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Dalším, takzvaným mimoprávním pravidlem je Kodex České televize, který je 

odkazem zákona o České televizi. Je vnitřním regulačním orgánem vymezujícím 

zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Rada České televize 

ho předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, která rozhoduje o 

jeho schválení. Tato patnáctičlenná Rada České televize je orgánem, skrze který se 

uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. Její členové jsou 

voleni Poslaneckou sněmovnou, jež je vybírá z různých sociálních hnutí, aby bylo její 

názorové spektrum co nejpestřejší. Posledním dokumentem zabývajícím se mimo jiné 

definováním veřejné služby je Statut České televize, který vychází ze zákona o ČT. 

(ČT, ©1996–2017) 

2.4. Zákon o České televizi 

 Zákon o České televizi říká: „Česká televize poskytuje službu veřejnosti 

tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a 

doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování 

demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat 

mediální pluralitu.“ (Zákon o ČT 483/1991 Sb., §2 (1)) Dále stanovuje úkoly, které 

Česká televize jakožto veřejnoprávní médium má. Tyto úkoly spočívají v šíření 

nestranných objektivních informací, zvyšování právního vědomí občanů naší 

republiky, vytváření rozmanité škály pořadů všech žánrů určené všem skupinám 

obyvatel a také rozvíjení úcty ke kulturnímu dědictví. V neposlední řadě neopomíjí 

technická kritéria spojená s naplňováním veřejné služby. (ČT: Zákony ČT, ©1991) 

2.5. Kodex ČT 

Kodex České televize stanovuje zásady naplňování veřejné služby v oblasti 

televizního vysílání. Jedná se o soubor norem, jejichž dodržování je pro Českou 

televizi a její zaměstnance závazné. Pojetí veřejné služby je chápáno jako rovnocenný 

přístup ke kultuře, vzdělání a zábavě pro všechny občany. Signifikantními pojmy 

pojícími se s tímto závazkem jsou nestrannost, otevřenost a nezávislost, dále pak 

jednání v souladu s listinou práv a svobod a úcta ke kulturnímu dědictví. Kodex je 

rozsáhlý dokument sestávající z 26 článků. Ty, které se týkají televizního obsahu, 

tudíž problematiky této práce, budou krátce představeny. (ČT: Kodex ČT, ©2003) 
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• Čl. 1 Divák – občan na prvním místě. Tento článek týkající se uspokojení 

potřeb občana uvádí možnosti, které občan jakožto divák televize má. Role 

tvůrce pořadů a diváka je vnímána rovnocenně. Divák má nárok na informace 

a veškeré zdroje týkající se pořadů, stejně tak nárok na veřejnou diskusi a 

zpětnou vazbu. Nahlásí-li divák stížnost, televize je povinna se jí zabývat bez 

zbytečného odkladu. Tyto závazky jsou nezbytné pro naplnění služby 

veřejnosti a televize je musí divákovi poskytnout. Televize musí dále 

obsáhnout co nejširší škálu témat ze všech oblastí. Musí se věnovat jak 

majoritním, tak minoritním sociálním skupinám a s nimi spojené 

problematice. V neposlední řadě apeluje na Českou televizi jako na 

nejvýznamnější kulturní instituci, která musí dbát na původní tvorbu a 

podporu domácích tvůrců. 

• Čl. 2 Zvláštní pozornost dětskému divákovi. Tímto článkem se Česká televize 

zavazuje k výchově a vzdělávání dětských diváků. Tento závazek naplňuje 

zprostředkováním české i zahraniční tvorby, tradicí české pohádky, 

výchovnými pořady a popularizací sportu. Zvláštní důraz klade na rozvinutí 

dětské původní tvorby. Důležitou zásadou je taktéž zveřejňování takového 

obsahu, který nemůže mít negativní vliv na rozvoj dětí a mládeže.  

• Čl. 4 Tvůrce – základní předpoklad úspěchu. Česká televize vnímá tvůrce jako 

základní předpoklad úspěchu naplňování veřejné služby. Je si vědoma 

závazku v oblasti původní tvorby a vlastní výroby pořadů, tudíž vytváří 

rovnocenné příležitosti tvůrcům a jejich nápadům. Česká televize je povinna 

chránit tvůrce, zejména co se duševního vlastnictví a ochrany autorských práv 

týče. Stejně tak apeluje na tvůrce, že i oni jsou povinni se řídit kodexem a 

dodržovat pravidla spolupráce s Českou televizí. 

• Čl. 8 Umělecké pořady a vkus. Vzhledem k úctě ke kulturnímu dědictví má 

Česká televize povinnost nabízet svým diváků žánrově rozmanité pořady a 

přispívat k rozvoji kultury a umění naší republiky. Článek opět apeluje na 

rozdíly televizního publika a tedy nutnosti vytváření pestré škály pořadů pro 

uspokojení rozmanitých skupin ve společnosti. Česká televize je povinna 

dostát závazku původní tvorby uměleckých pořadů a bude ctít nejvyšší 

profesionální kritéria umělecké tvorby.  
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• Čl. 11 Zábavní pořady. Česká televize musí rovněž dbát o divákův odpočinek 

a přinášet tak pořady komediálního žánru. I u tohoto typu pořadu dbá o 

divákovo poznání. Pořady by se neměly vymknout kvalitě celkové 

programové nabídky a neměly by sklouzávat k pořadům bulvárního 

charakteru. 

Zbylé články, o nichž se práce výše nezmiňuje, se věnují tématu televizního poplatku, 

informacím ve zpravodajství, diskuzním pořadům, etickým otázkám, jazykovému 

projevu, sportovnímu vysílání, diskriminaci, pravidlům při natáčení, reklamě, 

pravidlům hospodaření, charitativní činnosti, ochrany soukromí apod. 

Dodržování a naplňování zásad stanovených kodexem má na starost etický 

panel, který sestává z pěti členů a je poradním orgánem generálního ředitele. Jeho 

funkce spočívá zejména v posílení důvěry České televize vůči veřejnosti a v zabývání 

se etickými principy profese a jejich dodržování. (ČT: Etický panel, ©2004) 

2.6. Koncesionářské poplatky 

Výše byly uvedeny veškeré orgány, které definují závazky a cíle 

veřejnoprávního média. Pro úplné pochopení „veřejnoprávnosti“ je nutno uvést, že 

veřejnost této instituci platí poplatky, a právě proto má nárok na kontrolu jejího 

obsahu a fungování. Jedná se o takzvané koncesionářské poplatky, jejichž výše činí 

od 1. ledna 2008 sto třicet pět korun na každou domácnost vlastnící televizní zařízení. 

Od dob jejich vzniku v roce 1995, kdy vstoupil v platnost zákon o televizních a 

rozhlasových poplatcích4, jejich výše relativně stoupla, neboť zpočátku byl televizní 

poplatek pouhých padesát korun. (ČT: Televizní poplatek, ©1996–2017) 

Touto povinností vzniká vzájemná vazba mezi veřejností a Českou televizí, 

která je na těchto příjmech závislá a odvíjí se od ní její existence. Je proto v zájmu 

televize, aby nabízela natolik kvalitní a poutavé pořady se širokým záběrem témat, 

aby si udržela co největší sledovanost, a tudíž měla záruku koncesionářských 

                                                

 

4 Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích  
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poplatků. V případě, že Česká televize nebude disponovat kvalitní programovou 

nabídkou, hrozí jí pokles sledovanosti, který ji může dostat do krize financování. 

(Raboy, citováno dle Jirák, 2005: 17-18) Nutno však říci, že jejím cílem není na rozdíl 

od komerčních médií generovat zisk, ale uspokojovat potřeby nejširší společnosti. 

Mimo příjmů z koncesionářských poplatků získává česká televize finance z vlastní 

podnikatelské činnosti, která zahrnuje mimo jiné reklamu, sponzoring a prodej 

vysílacích práv pořadů jak na nadnárodní, tak národní úrovni. 

2.7. Programová nabídka 

Programové portfolio České televize sestává z šesti kanálů, které divákům 

nabízejí pestrou paletu pořadů všech typů. Filmy, seriály, dokumenty, publicistická 

tvorba, dětské pořady, zábavní pořady, zpravodajství, to vše televize nabízí a zaplňuje 

tak jako největší televize v České republice široký vysílací prostor. Cílí na všechny 

sociální a věkové skupiny, inovuje programy v souladu se současnými trendy, ale 

zároveň zůstává věrná svému poslání být médiem veřejné služby. 

V době svého vzniku začínala Česká televize vysílat na dvou kanálech ČTV a 

OK3 a se Slovenskou televizí spoluvytvářela programovou nabídku federálnímu 

kanálu F1. O rok později došlo k přejmenování těchto programů, kdy z ČTV se stala 

ČT1, z F1 ČT2 a z OK3 ČT3, která však o rok později zanikla. Od roku 1994 tak byly 

pevně stanoveny dva kanály, jeden řekněme univerzálního rázu a druhý zaměřený na 

menšinové zájmy. S těmito dvěma kanály si Česká televize vystačila na dalších více 

jak deset let, než přišla v roce 2005 s novým, čistě zpravodajským kanálem. K této 

změně mohlo dojít díky digitalizaci, tedy přechodu z analogového šíření signálu na 

digitální terestrické vysílání, jehož koncepce se připravovala od roku 2004. 

Zpravodajský kanál ČT24 přinesl kvalitní kontinuální zpravodajství, které doposud 

nabízely zahraniční televize jako například CNN či BCC World News. Další změna 

na sebe nenechala dlouho čekat, neboť v roce 2006 Česká televize představila další 

specializovaný kanál, tentokrát ČT4 Sport, který, jak již název napovídá, přináší 

zpravodajství a pořady týkající se výhradně sportovní oblasti. První přenosy, jež ČT4 

Sport nabídla, byly z právě probíhajících zimních olympijských her v Turínu. Název 

tohoto kanálu se později zkrátil na ČT sport. K další a prozatím poslední změně, co se 

rozrůstání programové nabídky týče, došlo v roce 2013, kdy se objevil dětský kanál 

ČT:D a kulturní kanál ČT Art. Tyto dva programy sdílí vysílací frekvenci, neboť 
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dětský kanál vysílá od 6:00 do 20:00 hodin a poté se změní na vysílání ČT Art, které 

trvá do druhé hodiny ranní. (ČT, ©1996–2017; Kruml, 2013: 268-269) 

2.8. Duální systém 

Rozrůstání programové nabídky zapříčinila nejen touha po uspokojení 

diváckých potřeb co nejširší veřejnosti, ale taktéž konkurence, která je vlastní české 

audiovizuální scéně, fungující na principu duálního systému, předpokládajícím 

koexistenci veřejnoprávních a komerčních subjektů. Když se v roce 1993 na trhu 

objevila první soukromá televizní stanice, čelila Česká televize první výzvě. Televize 

Nova obsadila dosavadní kanál ČT2, který opustila Česká televize, jež zároveň zrušila 

kanál ČT3 a na jeho frekvenci přesunula ČT2. Do té doby Českou televizi 

neohrožoval žádný konkurent, avšak příchod televize Nova, jež přinesla všechno 

nové, počínaje vizuálními změnami a konče pořady a s nimi spojenými novými 

tvářemi, pro ni znamenal velký pokles sledovanosti. Nova využila veškeré prvky 

komerce a úspěšně zacílila na masy zahraničními seriály, sitkomy, zábavou a 

v neposlední řadě také bulvární publicistikou. „Divák si může zvolit svou vládu a také 

svůj televizní program. Já se také tu a tam divím nad tou volbou, ale červ musí 

chutnat rybě, nikoli rybáři. A my diskutujeme z perspektivy rybáře. Bylo 

nepochopením v mnoha veřejnoprávních stanicích, že věřily, že jejich vkus musí být 

také vkusem mas. Měly čtyřicet let čas, aby vychovaly diváky k tomuto vysokému 

vkusu, ale nikterak to nepomohlo,“ řekl bývalý ředitel RTL Helmut Thoma. (Kruml, 

2013: 246)  

České televizi nezbývalo než neustále inovovat programovou nabídku a 

nabídnout publiku nové pořady, které by získaly jeho pozornost. Tato nabídka byla a 

je tvořena zejména původní tvorbou, zakoupenými hotovými pořady, takzvanými 

akvizicemi a řadou formátů, o nichž pojednává tato práce. Těmito třemi způsoby 

zaplnila Česká televize v minulém roce svůj široký vysílací prostor velmi úspěšně, o 

čemž vypovídá níže uvedený graf sledovanosti (viz Příloha 1). Její programová 

nabídka zaujala nejvíce diváků od roku 2009 a stala se tak v roce 2016 

nejúspěšnějším televizním vysílatelem českého trhu. „Sledovanost přirozeně není 

jediným ukazatelem, který by vypovídal o kvalitě vysílání České televize. Je to ale 

důležitý parametr v rámci měření celkové veřejné hodnoty služby, kterou společnosti 

poskytujeme, jelikož ilustruje, na kolik byla naše programová nabídka pro diváky 
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relevantní. Výsledky loňského roku nás tedy těší. Naplno se v nich projevilo, že se 

vyplácí dlouhodobá strategie České televize, která upřednostňuje původní domácí 

tvorbu, vysoký podíl premiér, důraz na kvalitní náměty, aktuálnost i moderní 

zpracování. Do nového roku proto nevstupujeme s cílem bořit rekordy 

ve sledovanosti, ale neuhnout z ambice nadále posilovat oblast tuzemské audiovize,“ 

říká generální ředitel Petr Dvořák. (ČT: Tiskové zprávy, © 2017) 

Obecně je česká audiovizuální krajina charakterizována velkým množstvím 

původní tvorby. Hlavní vysílací čas neboli primetime je mimo období letních 

prázdnin zaplněn každodenními premiérami nových televizních pořadů, nejčastěji 

seriálů. Na českých obrazovkách vedoucích televizních stanic bychom jen těžko 

hledali převzaté hotové pořady v hlavním vysílacím čase. Právě televizní formáty 

nabízejí možnost zaplnění vysílacího času pořady, u jejichž zrodu stála zahraniční 

produkce, která však nabízí produkt plně adaptovatelný na lokální prostředí. Publiku 

je tímto nabídnut pořad, u něhož, zejména v případě seriálové tvorby, často ani netuší, 

že se nejedná o tvorbu původní, neboť je obsazen českými herci, odehrává se 

v českém prostředí a obnáší veškeré významy naší kultury. Není tedy divu, že se 

televizní formáty stávají stále oblíbenějšími produkty i veřejnoprávní televize, která 

však volí odlišná kritéria při výběru obsahu oproti stanicím komerčním. 
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Příloha 1: Celková sledovanost TV stanic za rok 20165 

 

 

Zdroj: ATO – Mediaresearch 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
5
 Podíl na publiku (anglicky Audience Share) je veličinou odvozenou od sledovanosti a vyjadřuje 

rozdělení diváckého zájmu o jednotlivé televizní programy. Udává se v procentech a vypovídá o tom, 
jaké procento diváků z publika, které je v danou dobu u televizorů, sleduje konkrétní stanice. 
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3. Televizní formát 

Televizní formát je dnes již zavedený termín v mediální, přesněji 

audiovizuální terminologii. Pojem formát, odkazující k vyjádření velikosti, míry či 

tvaru, dostává ve spojení s adjektivem „televizní“ zcela odlišný význam.  

Televizními formáty se ve svých dílech do hloubky zabývá zejména australský 

teoretik Albert Moran. Dle něj je formátem „soubor neměnných prvků televizního 

pořadu, ze kterých jsou utvářeny další, proměnlivé prvky jednotlivých dílů/epizod “ . 

(Moran, 2004: 5) Dále říká, že na formát lze nahlížet z několika perspektiv. V první 

řadě je spjat s nějakým konkrétním pořadem, který byl převzat jiným mediálním 

subjektem. Dále se tento pojem pojí se souborem rutinních prvků konkrétního pořadu, 

tím je myšlen scénář, vizuální prvky a jiné doprovodné prvky jako znělky a podobně. 

A nakonec uvádí úzký vztah pojmu formát s franšízovým businessem. (Moran a 

Malbon, 2006) V jiném díle se Moran k pojmu televizní formát vyjadřuje následovně: 

„Formát je kompletní sadou informací a know-how, které zvyšují adaptabilitu 

programu na různých místech a časech.“ (Moran a Malbon, 2006: 5)  

Jiný autor, tentokrát slovenského původu, Michal Bočák charakterizuje 

televizní formát následovně: „Jasná a pevně definovaná koncepce konkrétního 

rozhlasového nebo televizního pořadu vyvinutá konkrétním tvůrcem, mající 

konkrétního vlastníka, který zaručuje jeho rozpoznatelnost ve vztahu k podobným 

produktům, zahrnující také pevně definovaný soubor produkčních praktik, určený pro 

oslovení konkrétního publika, které díky svému rozsáhlému zhmotnění může fungovat 

jako komodita.“ Ve zkratce řečeno je tedy formát jakýmsi modifikovaným manuálem 

pro tvorbu pořadu. (Bočák, 2008: 7) Za důležité považuji uvést definici švýcarského 

sociologa Jeana K. Chalabyho, který nahlíží na formát jako na nepostradatelný prvek 

mezinárodního mediálního trhu a říká: „Formát je pořad, který má schopnost utvářet 

typické narativní postupy a je licencován i v ostatních zemích mimo zemi svého 

původu tak, aby se mohl přizpůsobit lokálním publikům.“ (Chalaby, 2011: 296)  

 Shrneme-li si výše uvedené teoretické poznatky odborníků, vyplynou nám 

klíčové prvky televizního formátu. Jedná se o vysoce komplexní produkt, jenž je 

šablonou pro vytvoření konkrétního pořadu. (Bočák, 2008: 8) Produkt neboli pořad, 

který je vytvořen a licencován, je pak prodáván jako formát po celém světě. Mediální 
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subjekt, jenž se rozhodne zakoupit si licenci daného pořadu, obdrží jakýsi návod či 

balíček6, obsahující scénář, grafiku, hudbu a celou řadu dalších dokumentů, na 

základě kterých je adaptace vytvořena. Návod se liší dle typu pořadu. Jedná-li se o 

televizní soutěž, formát poskytne striktní pravidla, která nelze porušit a musí být 

pevně dodržována. U jiného typu pořadu, například seriálu, jsou pravidla volnější a 

lze například změnit prostředí, v němž se příběh odehrává. V tomto případě si televize 

zakoupí hlavní myšlenku a při tvorbě adaptace mají její tvůrci relativní volnost. Právě 

jednotlivým specifikům adaptací a míře tvůrčí svobody se bude mimo jiné zabývat 

praktická část této práce.  

3.1. Adaptace formátu 

Mezi klíčové rysy televizního formátu patří jeho schopnost adaptovat se na 

různá kulturní prostředí se záměrem přiblížit se svému cílovému publiku, které 

obecně preferuje obsahy s lokálními prvky více než pořady z kulturně odlišného 

prostředí. (Keulen a Krijnen, 2013) Publikum má právo svobodné volby ve výběru 

pořadu, který bude sledovat. Prvkem, jenž má výrazný vliv na diváckou atraktivitu, je 

mimo jiné takzvaná kulturní blízkost. Pro publikum jsou atraktivní pořady, s nimiž se 

mohou ztotožnit, takové, které jim jsou kulturně blízké. Koncept kulturní proximity je 

založen na geografických, kulturních a jazykových aspektech, mezi něž patří i 

etnické, náboženské a genderové odlišnosti. (Straubhaar, 2007) Tyto rozličné úrovně 

kulturní proximity korespondují s rozdílnými úrovněmi, na kterých je formát 

lokalizován a které se odrážejí v jednotlivých prvcích konkrétního pořadu. (Jensen, 

2007; Moran, 2009) 

Aby mohl být formát adaptován na lokální prostředí, musí být řekněme 

„kulturně otevřený“, aby neodkazoval k nějaké konkrétní kultuře. Formát musí 

umožnit adaptovaným verzím jejich snadné lokalizování, tedy zakomponování prvků 

charakterizujících danou kulturu. Z toho vyplývá, že cestou k úspěšnému vytvoření 

formátu je jeho variabilnost.  

Proces, kdy z něčeho globálního vytváříme lokální, popisuje Václav Štětka na 

příkladu mýdlové opery. Ta má kořeny v anglických a francouzských románech, 

                                                

 
6 Definici pojmu „balíček“ se věnujeme v kapitole: Nákup TV formátů. 
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avšak americká rádia a později televize modifikovaly tento žánr do žánru zábavního 

charakteru. Formát exportovaly do ciziny, především do Latinské Ameriky, kde ho 

místní tvůrci adaptovali do lokálních struktur tím, že změnili jeho časové nasazení do 

vysílání, rozšířili cílovou skupinu, pozměnili charaktery postav a přizpůsobili humor 

lokální kultuře. Těmito změnami tak dali vzniknout telenovele, která se stala 

charakteristickým prvkem latinskoamerické kultury. (Štětka, 2002:11) 

Albert Moran uvádí, že k úspěšné adaptaci televizního formátu je třeba ho 

lokalizovat na třech úrovních, kterými jsou úroveň lingvistická, intertextuální a 

kulturní. První úrovní není myšlen pouze jazyk jako mluvená řeč. Jedná se o jiné 

prvky, jimiž můžou být například lokace, ve kterých se pořad odehrává, zvukové 

doprovody, světlo apod. Jako příklad lze uvést australskou verzi reality show Big 

Brother7, která svojí lokací a činnostmi v ní se odehrávajícími zcela vykreslovala 

australskou kulturu. (Roscoe, 2004) Další úrovní, intertextualitou, je myšleno 

propojení všech oblastí týkajících se výroby pořadu. Tvůrci musí brát v potaz nejen 

sociokulturní odlišnosti dané společnosti, ale musí skloubit i ekonomické a politické 

parametry konkrétního mediálního trhu. (Moran a Keane, 2004) Do úrovně 

intertextuality se řadí také žánrová specifika konkrétních kultur, kdy jedni preferují 

reality show, zatímco druzí dramatickou tvorbu, a je třeba těmto požadavkům 

vyhovět. (Moran, 2009) Poslední, kulturní úrovní je myšleno dodržování kulturních 

specifik daných společností, o nichž se již práce zmiňovala. Autor Jensen hovoří i o 

vkusu, co se různých řečnických forem týče. Každá kultura má jiný humor a 

konkrétně parodie či ironie mají přímou spojitost s kulturními specifiky, aby mohly 

být správně interpretovány. (Jensen, 2007) 

3.2. Výhody adaptace TV formátů 

V dnešním světě stále vzrůstající nabídky televizních programů roste poptávka 

po pořadech, které by zaplnily toto stále se zvětšující vysílací spektrum. Recyklování 

neboli reprízování pořadů se stalo běžnou součástí mediálních systémů. Na trhu je 

velká poptávka po kvalitních obsazích, ke kterým právě televizní formáty poskytují 

licence, což je jejich výhodou. Obchod s formáty, zaštítěný organizacemi chránícími 
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 V originále se jedná o nizozemský formát společnosti Endemol.  
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jejich autorská práva, se stal právě z tohoto důvodu obousměrně výhodným 

businessem. Formát jako produkt zaručuje legální obsah svým nákupčím a zároveň 

chrání práva svého tvůrce a distributora. (Moran, 2004) 

Odhlédneme-li od výhody legálního obsahu, televizní formáty skýtají řadu 

následujících benefitů. Oproti původně vytvořené tvorbě mají tu výhodu, že šetří 

svému lokálnímu vysílateli či distribuční společnosti náklady spojené s výzkumem a 

vývojem pořadu. Díky výzkumům z předchozích let jsou to produkty se zárukou 

úspěchu. Nejenže již byly schváleny a dány do výroby jinými televizními experty, ale 

taktéž byly přijaty publiky v jiných zemích, kde „přežily“. (Jensen, 2007) 

Důležitý je také fakt, že jejich adaptace umožňuje vytvořit pořad v lokálním 

jazyce, což je velkou výhodou oproti předem hotovým pořadům, které jsou prodávány 

ve znění často nesrozumitelném pro místní diváky. Výše bylo uvedeno, že jedním 

z důvodů, které vedly k popularizaci formátů, je možnost vytváření lokálních pořadů 

v národním jazyce. A právě tuto myšlenku zdůrazňuje ve své studii Waisbord, když 

tvrdí, že jazyk je to, co vytváří národní identitu, a vymezuje tak národní specifika 

v dnešním globalizovaném světě. Je-li pořad adaptován do národního jazyka, včetně 

kulturních specifik, stává se pojítkem daného národa. (Waisbord, 2004: 373)  

Kromě jazykového aspektu je důležitá možnost zakomponování i dalších 

signifikantních prvků dané kultury. Jedná se o celkové prostředí, v němž se pořad 

odehrává, včetně protagonistů, kteří v něm hrají. Jsou-li prostředí a postavy divákovi 

blízké a identifikuje-li se s nimi, má pořad větší potenciál zalíbit se co nejširšímu 

lokálnímu publiku. (Jensen, 2007) 

Rozhodně největší výhodou přejímání televizních formátů je jejich schopnost 

a také možnost neustálého vylepšování na základě předchozích adaptací. Nejenže 

nákupčí licencovaných pořadů získají informace o úspěšnosti z předchozích let, ale 

také získají jakousi produkční rozvahu, která je velkým benefitem pro další tvůrce, 

zvláště v oblasti ekonomické. Vzhledem k tomu, že formát je rok od roku vylepšován 

na základě adaptací do různých oblastí, náklady na jeho výrobu jsou stlačovány dolů. 
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Toto zdokonalení je obsaženo v bibli 8  a je hlavním ekonomickým benefitem 

licencovaného pořadu. (Chalaby, 2011: 295) 

Vytvoření úspěšné adaptace zakoupeného formátu je v zájmu všech 

zúčastněných – tedy jak výrobců, tak jeho přejímatelů. Formáty jsou kupovány 

s cílem dosažení vysoké sledovanosti, která zajistí producentům formátu jeho slibný 

vývoj v následujících letech. Jedná se o oboustranný proces, který vytváří z formátů 

hybridní produkt s charakteristickým příběhem adaptovatelným na rozličná prostředí. 

3.3. Ochrana formátů – FRAPA a IFLA 

Jasné vymezení pojmu televizní formát je důležité pro jeho patentování a 

následnou ochranu, tedy přiznání autorských práv jeho autorovi či autorské 

organizaci, neboť je těžko prokazatelné, kdo je vlastníkem myšlenky, na základě které 

pořad vznikl. Podstatný a právně uchopitelný je až unikátní finální produkt 

zpracovaný do konkrétní podoby, tedy konkrétního pořadu. A právě ochranou 

formátů a jejich tvůrců se zabývají dvě organizace, které blíže představíme. (Bočák, 

2008: 9) 

V dubnu roku 2000 se sešli zástupci mediálních organizací v Cannes, kde 

založili první organizaci na ochranu formátů s názvem The Format Recognition and 

Protection Association – FRAPA. Tento krok byl reakcí na nedostatečnou legislativní 

ochranu televizních formátů jako jedinečných produktů a snahou o jejich 

systematickou ochranu coby formy duševního vlastnictví. Cílem bylo odhalovat 

nelegální televizní formáty, které kopírovaly myšlenky původních autorů, a 

upevňovat povědomí o právech vlastníků těchto produktů. Mezi hlavní služby, jež 

FRAPA nabízí, je možnost zaregistrování formátu hned v počátku jeho zrodu, a 

funguje tak jako jakási pojistka pro případ potřeby dokazování autorských práv. 

(FRAPA; © 2016) 

V roce 2004 vzniká druhá organizace s názvem International Format Lawyers 

Association – IFLA, která si klade za cíl ve spolupráci s organizací FRAPA 

zintenzivňovat mezinárodní spolupráci právníků v oblasti obhajoby práv tvůrců a 

                                                

 
8 Pojmu „bible“ se věnujeme v kapitole: Nákup TV formátů. 
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vysílatelů formátů. (Bočák, 2008: 9) 

3.4. Popularizace TV formátů 

Popularita televizních formátů je výsledkem vývoje více oblastí. Teoretik 

Silvio Waisbord ve své studii McTV: Understanding the global popularity of 

television formats uvádí, že úspěch televizních formátů tkví zejména v globalizačních 

trendech televizního trhu a v jeho dynamickém vývoji, zejména pak co se týče 

dominance soukromých subjektů nad těmi veřejnými. Trh s formáty se stal velkým 

businessem. Formát je produktem, který nabízí „úspěch za málo peněz“. Zejména pak 

žánry typu soutěž či reality show představují osvědčené nástroje na úspěch 

televizního vysílání. Televize vědí, že kupují fungující produkt, což je velká výhoda 

oproti původní tvorbě, neboť ta není takovou garancí úspěchu. (Waisbord, 2004: 264) 

Jako další hybatele tohoto televizního trendu uvádí ochranářská nařízení 

některých televizních systémů. Jedná se například o Indonésii, kde bylo zakázáno 

používat titulky k zahraniční tvorbě. Televize tak byly nuceny vysílat zahraniční 

pořady s dabingem či v angličtině, tedy cizím jazyce. A právě tento fakt vedl 

k upřednostnění televizních formátů před akvizicemi9, neboli koupenými pořady ze 

zahraničí, neboť formáty umožňovaly adaptovat pořad na lokální prostředí a 

nevznikaly tak problémy se zněním, ve kterém se bude pořad vysílat. K dalším 

důvodům pak patřily takzvané kvóty, jež řekněme neúmyslně favorizovaly formáty 

před akvizicemi. Cílem těchto kvót bylo omezit import hollywoodské produkce 

(mluvíme o jejích hotových pořadech – typu Dallas) na evropský trh. Tato strategie 

nebyla úplně efektivní, neboť na evropském trhu nebylo kupování hotových pořadů 

populární a namísto přejímání pořadů docházelo k přejímání myšlenek a vytváření 

obdobných lokálních verzí. To vedlo k popularizaci trhu s formáty, neboť tam si 

televize kupovaly licenci s hlavní myšlenkou, kterou adaptovaly na svoje kulturní 

prostředí, a právě touto cestou se i Hollywoodu otevřely dveře na evropský trh. (Ibid.) 

Tak jako jiné kulturní průmysly i ten televizní se řídí politikou „nobody 

knows“, a tak se stalo, že se některé pořady staly okamžitou senzací, a některé naopak 

byly pro publikum neakceptovatelné a ihned zavržené. (Caves, 2000) Imitace všeho, 

                                                

 
9 Akvizice = hotový pořad vysílaný v té podobě, ve které byl zakoupen 
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co právě funguje, vždy byla a je typická pro televizní průmysl od jeho naprostých 

počátků. (Waisbord, 2004: 263) 

3.5. Vývoj trhu s televizními formáty 

Televizní formáty jsou úzce spjaty s globalizací mediálního trhu, přestože se 

na úplných počátcích zdálo, že samotný mediální trh bude globalizací takřka zahuben. 

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let bylo televizní vysílání po celém 

západním světě v podstatě obdobné, neboť televizní stanice hromadně kupovaly 

hotové pořady vytvořené v Hollywoodu, kterými byly například Dallas, Tak jde čas a 

jim podobné. (Moran, 1998) Tato situace samozřejmě vzbuzovala v jednotlivých 

národních televizích obavy o osud jejich budoucí tvorby a vyvolávala diskuze o výše 

zmiňovaném kulturním imperialismu.  

Ačkoliv trh s televizními formáty existoval již dříve, v posledních dvou 

desítkách let začal bujet jako jakási protireakce na tento stav, kdy jednotlivé národní 

televize po celém světě začaly produkovat své vlastní pořady a licencovat je národním 

televizím v jiných státech. Došlo tedy k tomu, že televize již nevysílají wall-to-wall10 

Dallas, ale wall-to-wall formáty. (Waisbord, 2004: 359) 

Popularita formátů není pouze chvilkovým trendem nebo módní vlnou. Její 

kořeny je třeba hledat ve dvou společenských trendech, které jdou do jisté míry proti 

sobě. Prvním z nich je právě globalizace televizního trhu, druhým je pak snaha 

poskytnout divákovi lokální produkt. Formáty tak můžeme chápat jako jakýsi svorník 

mezi těmito protichůdnými trendy. Jejich nespornou výhodou, jak bylo výše zmíněno, 

je lehkost jejich pořízení za nižší finanční náklady, než kdyby televize vyvíjela svůj 

pořad sama. To mají společné s globálními pořady typu Dallas. Co je však odlišuje a 

je jejich druhou výhodou, je možnost lokálně je upravit pro specifika daného trhu. 

Divák tak v mnoha případech vůbec netuší, že vysílaný pořad je formátem. Zatímco u 

reality show a vědomostních soutěží je míra lokalizace spíše nižší, u dramatických 

pořadů typu Doktor Martin či Svět pod hlavou11 se díky míře lokalizace nabízí otázka, 

nakolik jde ještě o formát a nakolik už o naprosto odlišný pořad původních tvůrců. 

                                                

 
10 Wall-to-wall: ve smyslu všude byl Dallas a teď jsou všude stejné formáty. 
11 Adaptované seriály České televize 
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(Ibid.) 

Vzhledem k faktu, že televize po celém světě vysílají stejné formáty, by se 

mohlo zdát, že globalizací došlo k vysoké míře kulturní homogenizace. Televizní 

divák jak v Mexiku, tak v České republice se přeci dívá na stejnou reality show či 

seriál, vycházející ze stejného formátu. Při hlubším zkoumání však dojdeme k tomu, 

že právě trh s formáty a jejich národní úpravy ukazují na to, do jaké míry je televizní 

trh stále výsostně lokální. 

3.6. Krátká historie formátů 

 Počátky adaptací, ať už legálních licencovaných či nikoliv, jsou spojeny 

nejprve s rozhlasovým vysíláním. Mezi první rozhlasové formáty patří americká 

komediální show It Pays To Be Ignorant, která poprvé zazněla v roce 1942 a její 

licence byla prodána ze Spojených států do Británie za pouhých padesát liber. 

(Chalaby, 2011: 297) 

Prvním televizním formátem se stala zábavná show What’s my line?, která se 

vysílala na americké stanici CBS od roku 1950. Její adaptace se vysílaly v různých 

zemích světa, dokonce i u nás, na komerční televizní stanici Prima12. V padesátých a 

šedesátých letech se stalo rutinním procesem, že formáty cestovaly ze Spojených států 

na jiné kontinenty, avšak opačnou cestou nikoliv. Zvratem se stal rok 1971, kdy 

americká CBS adaptovala britský sitkom Till Death Us Do Part pod názvem All in 

the family. Během následujících dvou desetiletí se začal pomalu rozvíjet trh s formáty, 

na kterém se začaly objevovat první společnosti obchodující s licencemi. (Ibid.) 

První společností, která započala prodej licencí, se stala Fremantle 

Corporation založená v roce 1952 Paulem Talbotem. Talbotův průlom a také 

obrovský skok pro samotný obchod s formáty přišel v roce 1978, kdy získal katalog 

amerického producentského dua Goodson-Todman zastoupení v Evropě a na 

Středním východě. Na konci osmdesátých let se stal Fremantle největším 

poskytovatelem zábavných show v devíti zemích světa. (Usdan, citováno dle Chalaby, 

2011: 296) Dalším pionýrem, který započal obchodování s formáty, byl Red Grundy, 

                                                

 
12

 V české verzi pod názvem: Hádej kdo jsem! Licence od společnosti Fremantle media. TV Prima 
(2007-2009) 
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jenž prodával licence amerických formátů do Austrálie. Grundy worldwide se stala 

první společností, která vytvořila globální síť výrobních firem a svůj obchod 

směřovala zejména na evropský trh. (Moran, 1998) Jednou z prvních evropských 

společností, jež se zapojila do mezinárodního obchodu s formáty, byla společnost 

Action Time, založená v roce 1979 Jeremym Foxem. Trhu zpočátku dominovaly 

americké společnosti, jež měly snadnější výchozí pozici díky popularitě a vývoji 

hollywoodské produkce, která již měla zkušenosti s obchodováním na mezinárodním 

trhu s takzvanými hotovými pořady, to se však v průběhu následujících let změnilo. 

(Ibid.) 

Jednoznačným katalyzátorem rozvoje trhu s formáty, resp. nejprve 

s televizními hotovými pořady, byly změny v televizním vysílání, které se udály 

v osmdesátých letech v západním světě a poté v devadesátých letech v zemích 

bývalého východního bloku. V tomto období došlo k liberalizaci televizního trhu, jenž 

byl do té doby sevřen různými národními regulacemi, a v mnoha státech mohly 

televizní vysílání provozovat pouze veřejnoprávní subjekty. Před tímto zlomem trh 

s pořady v podstatě nemohl efektivně fungovat, neboť v mnoha oblastech byl sevřen 

regulatorními požadavky. Po liberalizaci televizního trhu došlo k vytvoření mnoha 

nových programů, čímž se i rozšířil vysílací prostor, který bylo potřeba zaplnit. Díky 

této potřebě se rozvinul televizní trh s pořady, jenž, jak bylo výše uvedeno, směřoval 

ke své homogenizaci. (Waisbord, 2004: 360) 

 Producenti obsahu najednou získali obrovský trh, na kterém mohli své pořady 

prodávat. Nejlépe byla na tuto změnu připravena hollywoodská studia, a to jak po 

stránce obsahové, tak distribuční a marketingové. Globalizace tedy skýtala pro 

hollywoodská studia obrovskou příležitost, jíž skvěle využila, a televizní subjekty 

v polovině světa tak v devadesátých letech vysílaly stejné pořady. Ačkoliv by se 

mohlo zdát, že tato situace povede k zániku národních producentů obsahu a 

„hollywoodizaci“ médií, naštěstí se tak nestalo.  

Ještě v devadesátých letech byl obchod s formáty relativně malým trhem, na 

kterém působilo pár společností disponujících nevelkým počtem formátů, viz výše 

zmíněný Fremantle Corporation, které byly exportovány na omezený počet míst. 

Formáty cirkulovaly mezi Amerikou, západní Evropou a Austrálií. (Chalaby, 2011: 

298) S příchodem 21. století však přichází velká změna, kdy jednotliví národní 
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producenti pochopili, že se jim takto otevřel obrovský trh, na který mohou umísťovat 

své pořady. Po hollywoodském boomu tak následovala expanze evropských 

společností, a to zejména v oblasti reality show. (Fry, citováno dle Waisbord, 2004: 

361) Aktuálně patří mezi největší hráče na trhu s televizními formáty nadnárodní 

společnosti Endemol a Fremantle media.  

3.7. Společnosti působící na trhu s formáty 

Původně nizozemská společnost Endemol působí na televizním trhu od 90. let, 

a sehrála tak klíčovou roli v globalizaci trhu s formáty. Jejími zakladateli byli Joop 

van Ende a John de Mol, jejichž do té doby menší producentské společnosti se spojily 

a vytvořily tak velmi vlivnou firmu. Jejich největším úspěchem, který je v roce 1999 

vynesl na vrchol, byla reality show Big Brother. Britská Fremantle media vzniká o 

něco později v roce 2001. Opět se jedná o instituci, která sdružila menší producentské 

společnosti, a ovládla tak světový trh. Mezi její největší úspěchy se řadí talentové 

soutěže, které známe i z české televizní scény. Jedná se o Pop Idol13 a The X Factor14. 

Dalšími vlivnými společnostmi jsou pak britská BBC Worldwide a Celador 

Internationl, švédská Strix, americká Columbia Tristar a King World Production a 

další nizozemská společnost IDTV. (Moran a Malbon, 2006: 86-99) 

Úspěch britské společnosti Celador International, holandského Endemolu či 

švédské Strix television pouze dokazuje fakt, že oblast produkce se již netýká jen 

hollywoodských společností. Celador International o sobě prohlašuje, že je jedinou 

britskou globální produkční společností, které se podařilo vysílat své pořady ve více 

než 35 státech světa, nutno však podotknout, že se jedná o vyjádření z roku 2000. 

Jejich největší hit, soutěž Who wants to be a millionaire15 se pak vysílala dokonce 

v 79 zemích světa. (Schneider, citováno dle Waisbord, 2004: 361). Další britský 

producent, BBC, prodal svůj formát The weakest link16 do 38 zemí světa. Dalšími 

velkými evropskými úspěchy byla reality show Big Brother17 holandské společnosti 

Endemol a Expedition: Robinson švédské společnosti Strix, ze které vzešla více 

                                                

 
13

 V české verzi pod názvem: Česko hledá Superstar – TV Nova (2004-2006) 
14

 V české verzi pod názvem: X Faktor – TV Prima (2014) 
15 V české verzi pod názvem: Chcete být milionářem – TV Nova (2000-2005; 2016) 
16 V české verzi pod názvem: Nejslabší! Máte padáka! – TV Nova (2002-2004) 
17

 V české verzi pod názvem: Big brother – TV Nova (2005)  
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známá americká verze společnosti Castaway Television Productions pod názvem 

Survivor 18 . Úspěch těchto společností naboural paradigma o neproniknutelnosti 

amerického trhu pro producenty z jiných než anglosaských zemí. (Andrews; Carter, 

citováno dle Waisbord, 2004: 361) 

Tento vývoj vedl mnohé teoretiky k vyjádřením o dvousměrné transatlantické 

cestě, kteří dokonce v tomto vývoji viděli úpadek vlivu USA a obrat kulturního 

imperialismu. (Guider; Moyes; Jensen, citováno dle Waisbord, 2004: 361) Tyto 

názory se však ukázaly jako poněkud přehnané. Ačkoliv podíl na trhu 

hollywoodským producentům klesl, stále patří mezi silné hráče a dá se říci, že 

evropská studia pouze využila možností, které jim Hollywood spuštěním televizní 

globalizace vytvořil. Schmit et al. (2005) konstatuje, že v roce 2004 bylo 

distribuováno 259 formátů do 13 zemí světa, z nichž Velká Británie měla největší 

zastoupení. Ohromujících 28 procent z distribuovaných formátů patří britské 

produkci, na druhém místě se ve zkoumaném období objevuje holandská produkce, 

zejména díky vlivnému Endemolu, a jako třetí se řadí Spojené státy americké, které 

mají nejvyšší náklady na výrobu televizních formátů. (Schmit et al, 2005:23) 

3.8. Nákup TV formátů 

Prvním krokem před tím, než může vůbec televizní formát vstoupit na trh, je 

jeho výroba. Nejdříve se jedná o nápad, který jeho tvůrce musí převést do takzvané 

papírové podoby, jež je teoretickým manuálem pro jeho převedení do praxe. Na 

základě tohoto dokumentu je nápad přetvořen v konkrétní vysílatelný produkt. Pokud 

se původní verze ujme na svém domácím trhu, je možno ji prezentovat na 

mezinárodním trhu s televizními formáty. (Jensen, 2007: 19-20) 

Formát je prodáván ve formě balíčku, který sestává z více částí než jen z 

pouhého námětu. Balíček funguje jako kuchařský recept, dle kterého lze „upéct“ 

úspěšný televizní pořad. (Moran a Malbon, 2006: 20) Dle Morana a Malbona, kteří 

přišli s touto terminologií, sestává balíček z následujících elementů. Tím prvním je 

papírový manuál, který popisuje všechny oblasti daného pořadu a jak s těmito 

oblastmi zacházet. Představuje klíčové komponenty tvořící kostru výsledného 
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 V české verzi pod názvem: Robinsonův ostrov – TV Nova (2017) 
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produktu. Nejpodstatnější částí je takzvaná „bible“, obsáhlý dokument, ve kterém jsou 

veškeré instrukce, včetně nejniternějších detailů, nezbytné pro vytvoření adaptace 

formátu, od scénáře po grafické a zvukové prvky. Bible je soubor pravidel, kterých se 

adaptace musí držet. Součástí jsou také informace ohledně ostatních adaptovaných 

verzí, které jsou jednou ze zásadních součástí, neboť na jejich základě lze formát 

neustále vylepšovat, což je obecně jedna z hlavních výhod licencovaných formátů. 

Jedná se o informace ohledně sledovanosti a analýzy zkoumající úspěšnost a celkový 

průběh adaptace formátů v jiné zemi. Stejně tak balíček obsahuje informace o cílové 

skupině a sociokulturních aspektech, jež opět vycházejí z analýzy jednotlivých 

mediálních trhů. Samozřejmostí je taktéž možnost konzultace během tvorby lokální 

adaptace, kterou poskytuje konzultant ze společnosti poskytující licenci. (Moran, 

2004: 5-6; Moran a Malbon, 2006: 6-7) Chalaby ve své studii přirovnává formát 

k výstavbě mostu. Říká, že jeho architektura není pouhou otázkou estetiky, nýbrž 

zejména statiky, která zajišťuje, aby se most nezřítil. Stejně tak je to s formátovou 

biblí, jež zajišťuje ochranu zejména po stránce funkčnosti a chrání před neuváženou 

modifikací. Tím má na mysli, že je možno se odchýlit při tvorbě adaptace od 

některých estetických prvků, avšak kostra musí být striktně dodržena. (Chalaby, 2011: 

295) 

Jakmile je balíček zkompletován v této podobě, je připraven k distribuci na 

zahraniční trh. Vzhledem k tomu, že export probíhá napříč celosvětovým trhem a 

nejedná se o obchod mezi dvěma zeměmi, konají se veletrhy, na nichž distributorské 

společnosti formáty prezentují a následně k nim prodávají licence. Jedná se o veletrhy 

MIPCOM a MIP-TV v Cannes, NATPE v New Orleans, veletrh v Monte Carlu anebo 

London Programme Market. (Moran a Keane, 2006) 

3.9. Trhy s televizními formáty 

 Největším světovým televizním veletrhem je MIPCON, který se koná vždy 

v říjnu ve francouzském městě Cannes. Samotné motto veletrhu zní: MIPCOM speaks 

the unifying dialogue of the industry: Business.19(Waisbord, 2004: 365) Na poli 

televizního průmyslu se jedná o zásadní veletrh, na kterém se objevují klíčoví hráči 

                                                

 
19 MIPCOM mluví jednotícím dialogem průmyslu: Business.19 
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televizního trhu. Televizní profesionálové, tvůrci, distributoři se zde srocují a nabízejí 

své produkty, stejně jako se zajímají o produkty jiných společností. Nejsou zde 

prezentovány pouze televizní formáty, ale také hotové pořady, které jsou taktéž 

nedílnou součástí programového schématu všech televizí. Obchod s televizními 

formáty se však stává nejvýraznější oblastí televizního trhu vzhledem k tomu, že 

společností, které se formáty zabývají, stále přibývá. V roce 2013, s podtitulem 

„Nový zlatý věk televize“, dosáhl veletrh rekordních čísel a dal tak najevo své stále 

dominující postavení na poli zábavy, čelící technologiím nové digitální éry. (Wolde, 

2013)  

Podívejme se na konkrétní čísla vycházející z reportu organizace FRAPA pro 

rok 2009. Ten říká, že počet obchodovaných formátů závratně vzrostl. Během let 

2006–2008 se prodalo 445 původních formátů zahraničním produkcím. Pouze pro 

srovnání, mezi lety 2002–2004 se jednalo o číslo 259. To vedlo k 1262 adaptacím 

v 57 zemích. Stejně tak vzrostl i výnos z tohoto businessu, který se zvedl z 6,4 

miliardy eur na přibližných 9,3 miliardy eur. Srovnávají se opět stejná období. 

V reportu se dále uvádí, že Británie je stále lídrem na poli televizních formátů, 

následována USA, Nizozemskem a Argentinou. Země jako Německo, Španělsko a 

Itálie se snaží zdokonalit svůj trh s televizními formáty a jejich výsledky zlepšení se 

již začínají projevovat. Největší hráči tohoto průmyslu, Endemol a Fremantle, čelí 

vzrůstající konkurenční vlně, zejména americké produkci, která investuje do výroby 

pro zahraniční trh. Talentové a zábavní show jsou nejvýdělečnějšími žánry televizních 

formátů. (FRAPA, 2009: 8-11) 

Z výše uvedené analýzy lze vidět vzrůstající poptávku po televizních 

formátech, která je výsledkem globalizace a neustálé potřeby po zaplnění stále většího 

a většího vysílacího prostoru, neboť mediální trhy jednotlivých zemí mají neustálou 

tendenci se rozpínat. Tato vzrůstající poptávka vede i ke stále většímu počtu firem 

obchodujících s televizními formáty. V roce 2004 se na světovém mediálním trhu 

nacházelo 471 společností. Více jak polovina z nich se nacházela na evropském trhu, 

zbylé v Americe a Asii a pouhý zlomek v Austrálii, na Blízkém východě a v Africe. 

(Moran a Malbon, 2006: 86) 
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3.9.1. Česká televize na veletrhu MIPCOM 

Česká televize se pravidelně účastní televizních veletrhů, kde nejenom že 

zkoumá zahraniční tvorbu, kterou by mohla přivézt na náš trh, ale také propaguje a 

prodává licence ke svým původním pořadům. Právě příjmy z prodeje práv k pořadům 

České televize jsou pro televizi důležitým finančním příjmem a taktéž ukazatelem její 

úspěšnosti na audiovizuálním trhu. (ČT: Výroční zprávy, © 2015) 

V roce 2016 projevila zájem o pořady České televize řada zahraničních 

vysílatelů. „S největším zájmem zahraničních vysílatelů a distributorů se letos setkaly 

nové seriály České televize, Já, Mattoni a Rapl, a také vánoční pohádky,“ říká 

obchodní ředitel České televize Hynek Chudárek. Seriál Rapl zaujal vyslance ze 

Spojených států, kteří se taktéž zajímají o koupi formátu k připravované minisérii 

Spravedlnost. 

Poprvé se také Česká televize setkala se zájmem jihoamerických vysílatelů. 

„Poprvé proběhla například jednání s venezuelskou veřejnoprávní televizí, kterou 

zaujalo hned několik seriálů. Hongkongská společnost Eastwest Licence Limited 

projevila zájem o distribuci našich nových pohádek ve východní Asii a Tichomoří. 

Ruská televize na veletrhu koupila zase tři série lifestylového magazínu Herbář 

i vzdělávací seriál pro děti S Jakubem v přírodě. V Maďarsku se mohou diváci těšit 

na filmy Jana Hřebejka Musíme si pomáhat, Pelíšky, Pupendo, animovaný seriál 

Pohádky z mechu a kapradí i nesmrtelný seriál Nemocnice na kraji města,“ shrnuje 

Hynek Chudárek. (ČT: Tiskové zprávy, © 2016) 
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4. Dělení televizních formátů dle žánru a typu pořadu 

Při zkoumání a zabývání se televizními formáty je pojem žánr a žánrová 

typologie důležitým prvkem. Žánry fungují jako obchodní značka a jsou důležité pro 

televizní producenty, neboť ukazují, co je divácky atraktivní a co nikoliv. Je to stejné 

jako s herci, i k nim diváci přilnou a stanou-li se součástí nějakého pořadu, tak ten u 

nich nabývá na atraktivitě. Stejně tak žánrové konvence působí na diváka bezpečně a 

přitažlivě. (Orlebar, 2011: 40) 

4.1. Žánr 

Slovo žánr pochází z francouzského jazyka a znamená „typ“. Dle britského 

teoretika Jeremyho Orlebara může být definován jako sdílení očekávání mezi 

publikem a televizními tvůrci, co se týče klasifikace určitého pořadu. Scénárista a 

dramatik David Edgar se k žánru vyjadřuje následovně: „Žánr znamená přenesení 

moci. Je to divák, kdo říká producentovi: Mám v rukou klíčové elementy této události 

ještě dříve, než začala. (…) Pokud je cílem především zaujmout diváka, pak žánr je 

prostředkem k dosažení tohoto cíle.“ (Edgar, citováno dle Bignell a Lacey, 2005: 12) 

Každý žánr s sebou nese řadu klíčových rysů, na jejichž základě je divákem 

rozpoznán. Často se dnes setkáváme i s pořady, které v sobě mísí více žánrů, 

například docu-reality, která nese prvky dokumentárního pořadu a reality show. 

Výše byl zmíněn koncept kulturní proximity, který hovoří o takových prvcích, 

jež jsou divákovi blízké a na jejichž základě je schopen se s pořadem ztotožnit. Na 

stejném principu existuje i žánrová proximita. Každé publikum je zvyklé na zaběhlé 

narativní postupy, které preferuje. Tyto postupy se odlišují právě dle žánru pořadu. 

Například obliba žánru melodrama zapříčinila, že se z pořadu typu telenovela stal 

světový úspěch. (Straubhaar, 2007) 

Označení pořadu dle žánru je účinný a efektivní způsob, jak divák rozpozná, 

zda se na pořad bude či nebude dívat. Žánr napomáhá jakémukoliv médiu 

konzistentně a efektivně fungovat a vycházet vstříc očekávání svých 

zákazníků/diváků. Jedná se o kategorii obsahu, která se vyznačuje následujícími 

kritérii. Má identitu, jež je vnímána shodně svými tvůrci i příjemci. Tato identita se 

vztahuje k účelu (zábava), formě (délka) a významu. Dále je zavedená a zachovává 

známé kulturní normy. V poslední řadě dodržuje očekávanou strukturu vyprávění 
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nebo řazení dějů. (McQuail, 2009: 380-381) 

V televizním průmyslu bývá slovo formát zaměňováno právě se slovem žánr, 

avšak tyto dva pojmy je potřeba od sebe oddělit. Jako příklad uvedeme soutěžní 

pořad. Od tohoto žánru máme jistá očekávání, jakými jsou například soutěžící, kteří 

se mezi sebou utkají o konkrétní výhru a podobně. Podíváme-li se na to takto, nejedná 

se o komerční produkt, ale o soubor typických vlastností konkrétního pořadu, zatímco 

formát je produkt právně definovaný, obsahující pravidla a licenci, kterou poskytuje 

co nejširšímu spektru tvůrců. Velkým rozdílem je také to, že formát je původní, což 

ho opravňuje k jeho licencování. (Creeber, 2008: 7) Obecně se užívání pojmu žánr 

v televizním průmyslu dostalo většího rozsahu, než jak bývá pojem užíván 

v literárním odvětví. Na poli televizním dochází k mísení žánrů, kdy jeden žánr 

překračuje hranice druhého žánru, s cílem stát se co možná nejkompatibilnějším se 

všemi publiky. (Keane a Moran, 2008) Autoři Korda a Casey a kol. vnímají jako 

nejrozšířenější žánrovou kategorii drama. Vědci dokonce tento žánr vnímají jako 

jistotu v televizním vysílání. Jedná se o žánr, který se objevuje jak v zábavní, tak 

dramatické tvorbě, vyznačující se konfliktními situacemi a notnou dávkou emocí. 

(Korda, 2013: 21; Casey, 2008: 87) 

4.2. Typologie televizních formátů 

 Nejzákladnější dělení televizních formátů je dělení na formáty odehrávající se 

v reálném čase, tedy non-fiction, a na ty, jež jsou fikcí, tedy fiction. Mezi fiktivní 

řadíme hranou/dramatickou tvorbu, kterou jsou sitkomy a seriály. Non-fiction jsou 

pak všemožné show, ať už zábavní, soutěžní, talk, reality, docu-reality a jim podobné. 

Autor Kunz nabízí následující dělení: fiktivní komedie a dramata a dále game a reality 

show. (Kunz, 2010) Dalším autorem rozdělujícím formáty je Chalaby, jenž se zabývá 

pouze non-fiction formáty a dělí je na tři klíčové žánry: reality, factual entertainment 

(zábava založená na faktech) a talent competition (talentové soutěže). Dále podotýká, 

že u těchto typů formátů je třeba vytvořit opravdový příběh, který není předem 

napsaný ve scénáři, se všemi zvraty, konflikty, vzestupy a pády, jež jsou blízké 

dramatickému žánru. Tyto formáty jsou svázány pravidly vytvářejícími dějovou linku. 

U factual entertainment a talent show je narativní struktura vystavěná na účastnících, 

kteří objevují sami sebe, a v těch nejdramatičtějších případech má pořad často zásadní 

dopad na jejich životy (viz cesta ke slávě u talentových show typu Pop Idol). Drama 
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je v těchto případech dotvářeno i takzvanými spouštěcími momenty (jopardy 

moments). Jedná se o nečekané zvraty, ale například i o nominační večery před 

soutěžemi, případně výši výhry, která je-li nečekaně vysoká, může být taktéž tímto 

spouštěcím momentem, a v neposlední řadě pak vzniká zvrat, dostane-li se 

zodpovědnost o výherci soutěže do rukou soutěžícím. Všechny tyto situace dotváří 

příběh v průběhu vysílání pořadu a jsou hnacím motorem formátů těchto typů. 

(Chalaby, 2011) 

4.3. Super-formáty 

 Na závěr této kapitoly budou zmíněny takzvané super-formáty, neboť se staly 

klíčovými mimo jiné i z hlediska definice televizních žánrů. Mnoho dalších soutěží se 

inspirovalo právě těmito formáty a využilo strategie, které se díky nim staly pro 

konkrétní žánr typické, jako například vyřazování soutěžících samotnými soutěžícími 

v reality show a podobně.  

Pojem super-formát vzešel od Petera Bazalgetta, který jím označil takové 

formáty, jež přinesly do světa televizního průmyslu nové, dosud neobjevené zážitky, 

vyznačující se originalitou, dominancí na světovém trhu a generováním zisku. Tyto 

formáty využily sílící globalizace a rozpínání světového audiovizuálního trhu 

devadesátých let a staly se hity ve všech zemích, kde byly adaptovány. Úspěch těchto 

projektů pouze dokazuje strategický význam televizních formátů. (Bazalgette, 

citováno dle Chalaby, 2011: 298) Mezi tyto čtyři super-formáty patří soutěžní pořad 

Who wants to be a millionaire?, reality show Survivor a Big Brother a talentová show 

Pop Idol. Právě tyto čtyři pořady se staly trháky, které lámaly rekordy, co se výnosu a 

sledovanosti týče. 

Soutěž Who wants to be a millionaire? byla první „obrandovanou“ 

mezinárodní televizní show. Tento formát neumožňoval téměř žádné lokální 

modifikace, byl striktně vymezen pravidly, která chránila soudržnost formátu jako 

obchodní značky napříč všemi trhy. Pořad Survivor osciloval mezi dvěma žánry, 

jednalo se jak o soutěž, tak o reality show. Jeho tvůrce Charlie Parsons přičítá úspěch 

zejména tomu, že se soutěžící navzájem sami vyřazovali ze hry, a tudíž vytvářeli 

všemožné aliance, strategie, a hra tak s každým dílem nabývala na dynamičnosti. 

(Parsons, citováno dle Chalaby, 2011: 299) Ryze reality show byla show s názvem 

Big Brother. Jak řekl Bazalgette: „Big Brother byl pro Endemol to stejné co Myšák 
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Mickey pro Disneyho.“ (Bazalgette, 2005: 143) Show se stala bezpochyby 

neuvěřitelným hitem prodáním třiceti licencí na klíčové televizní trhy světa. 

Originální myšlenka, která posunula hranice přijatelnosti na úplný kraj možností, se 

stala sociokulturním fenoménem. Posledním zmiňovaným super-formátem je 

původně britská talentová soutěž Pop Idol. Talentové soutěže v sobě mísí i prvky 

reality, díky zákulisním scénám a medailonkům o soutěžících, ve kterých prezentují 

své osudy a cílí na emoce diváků. 

Všechny super-formáty měly mimořádný vliv na mezinárodní televizní trh. 

Nejenže rozhýbaly mechanismus mezinárodní produkce, ale také zpopularizovaly 

soutěžní žánr, který se vyšplhal ze spodní části hierarchie televizních žánrů na vrchol. 
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5. Metodologie 

Praktická část bude rozdělena na dva úseky. Ten první představí konkrétní 

pořady, které byly adaptované v České televizi, a druhý se bude věnovat právě 

specifiky výběru témat hodících se pro veřejnoprávní médium a obecně otázkou 

adaptace formátů na veřejnoprávním médiu. Tyto informace získávám z rozhovorů 

s mediálními odborníky, kteří stojí u nákupů formátů, a také s těmi, kteří formát 

uvádějí v hotový adaptovaný produkt, tedy s tvůrci pořadů. Výzkum sestává z více 

metod, konkrétně z metody kvalitativních rozhovorů, dále deskriptivní metody a 

analýzy sledovanosti. 

5.1. Předmět výzkumu 

 Výzkum je zaměřen na adaptace zahraničních formátů na České televizi od 

90. let do současnosti. Cílem však nebylo představit doposud všechny adaptované 

formáty na České televizi, nýbrž jsem se soustředila na zachycení vývoje tohoto 

trendu a na konkrétních příkladech demonstrovala jednotlivá adaptační specifika a 

v neposlední řadě zkoumala kritéria a důvody nákupu zahraničních licencí pro 

médium veřejné služby. 

 Hlavní metodou, na které je výzkum postaven, jsou rozhovory 

s mediálními odborníky z prostředí České televize. S nimi jsem hovořila o výše 

zmíněných tématech týkajících se televizních formátů. Data, která jsem při 

rozhovorech nabyla, bych žádným jiným způsobem nezískala. Otevřenost otázek mě 

často zavedla k novým poznatkům, které odkazovaly k dalším zajímavostem 

s adaptacemi se pojícím. Právě proto byla použita kvalitativní strategie, při které byla 

data nejdříve sbírána a z nich posléze vyvozována teoretická východiska. Na základě 

získaných informací se podařilo propojit teorii, z níž vycházela první část této práce, a 

praxi, což pro mě bylo velkým přínosem, neboť formátový business je svébytnou 

oblastní skýtající řadu specifik a odlišností. Jak uvádí ve své publikaci Hendl, 

kvalitativní metoda je metodou pružnou. Znamená to, že výzkumník může v průběhu 

výzkumu otázky a problémy modifikovat na základě získávaných informací a stejně 

tak pozměnit výzkumný plán, včetně sběru dat a jejich následné analýzy. „Práce 

kvalitativního výzkumníka je přirovnávána k činnosti detektiva.“ (Hendl, 2005: 50) 

Kvalitativní výzkum se dále vyznačuje svojí subjektivitou a je neustále otevřený 
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případným úpravám. Data, která používá, jsou nestrukturovaná a důležitým nástrojem 

pro jejich sběr je jazyk samotný. Samotné výsledky výzkumu jsou přímo 

poznamenané vlivem osobnosti výzkumníka. 

5.2. Stanovení výzkumné otázky 

Při stanovení výzkumné otázky jsem vycházela z hlavního záměru tohoto 

výzkumu, tedy sesbírat informace týkající se zahraničních adaptací na České televizi 

od jejího vzniku do současnosti. Právě toto vymezení na médium veřejné služby mě 

zavedlo k hypotéze, ze které jsem při vytváření otázek vycházela. Hypotéza 

předpokládá, že nákup licenčních pořadů, tedy formátů, je spíše výdobytkem 

komerčních televizních stanic, neboť Česká televize by jakožto veřejnoprávní 

instituce měla podporovat české tvůrce a lokální tvorbu. Z toho jsem vydedukovala 

následující otázky výzkumu:  

1) Je vhodné, aby médium veřejné služby kupovalo zahraniční licence? 

2) Jaké jsou důvody k nákupu zahraničních licencí? 

3) Jaká jsou kritéria výběru, aby byl pořad adaptovatelný na médium veřejné 

služby? 

4) Jaké jsou odlišnosti při adaptaci zábavných pořadů a naopak pořadů 

dramatických? 

5) Jaké jsou tvůrčí meze při lokalizování formátu a nestává se pak výsledný 

produkt vlastní tvorbou?  

6) Je zárukou úspěchu přebírání zahraničních formátů?  

Ne všechny otázky byly vždy kladeny každému respondentovi zvlášť, neboť 

bylo bráno v potaz profesní zaměření každého respondenta a také to, k jaké části 

výzkumu se respondenti vztahovali. 

5.3. Struktura výzkumu 

 Jak bylo výše zmíněno, výzkum sestává z více metod a je strukturován 

následovně. Cílem je sestavit reprezentativní vzorek zahraničních formátů 

adaptovaných na České televizi od začátku jejího fungování do současnosti. V první 

části budou konkrétní pořady představeny a doplněny o informace jich se týkající, 

které byly získány z rozhovorů s mediálními profesionály. Jedná se o takové 



 44 

informace, které vycházejí z výzkumných otázek. Tyto konkrétní pořady jsou 

následně doplněny o grafy sledovanosti vytvořené na základě kvantitativních i 

kvalitativních parametrů. Druhá část se pak věnuje informacím o adaptacích na České 

televizi obecně. Je zde rozebírána otázka veřejnoprávnosti a vhodnosti nákupu 

zahraničních licencí, postupy, kritéria výběru a další informace, taktéž získány 

z rozhovorů s lidmi z televizní praxe. Metoda kvalitativních rozhovorů se tedy prolne 

s metodou deskriptivní, aby mohly být získané poznatky sumarizovány.  

5.3.1. Rozhovory s odborníky 

 Hlavní použitou metodou výzkumné části, která přinesla zásadní poznatky, 

byly kvalitativní rozhovory s osobnostmi České televize majícími přímou spojitost 

s televizními formáty. Osoby byly vybrány záměrně, aby odpovídaly objektu 

zkoumání. Kritéria pro výběr respondentů byla následující: 

1) Respondent pracuje/pracoval v České televizi. 

2) Respondent se podílel na adaptaci televizního formátu, ať už stál u výběru 

námětu, či se přímo podílel na jeho následné adaptaci v České televizi. 

Na základě těchto kritérií se podařilo získat sedm respondentů z řad České 

televize, se kterými se uskutečnily rozhovory trvající cca 30–40 minut. Pět rozhovorů 

bylo nahráno a jejich doslovná transkripce se nachází v přílohách (č. 15, 16, 17, 18, 

19) této práce. U zbylých dvou byly provedeny písemné poznámky. Všichni však 

souhlasili s citováním jejich názorů, přestože někteří upozornili na to, že se jedná čistě 

o jejich názor, tudíž subjektivní myšlenku, což ovšem výzkumu nevadilo. 

5.3.1.1. Vzorek respondentů 

Respondenti byli rozděleni do dvou kategorií. V té první byli ti, kteří se 

podílejí/podíleli na výběru námětů. Konkrétně se jednalo o ředitele vývoje pořadů a 

programových formátů Jana Maxu, ředitele programu Milana Fridricha, ředitele 

výroby Václava Myslíka a bývalého šéfproducenta převzatých pořadů Jana Rubeše, 

který v České televizi působil v 90. letech. Druhou kategorii respondentů tvořili ti, 

kteří adaptace přímo vytváří a stojí tak u zrodu výsledné lokální verze zakoupeného 

formátu. Byla jimi kreativní producentka Kateřina Ondřejková (Zlaté časy!, Doktor 

Martin, Hospoda U Druhé šance), kreativní producent Michal Reitler (Nejchytřejší 

Čech, Svět pod hlavou) a manažer realizace Centra zábavné tvorby Martin Kopřiva 
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(StarDance). 

5.3.1.2. Průběh rozhovorů 

 Rozhovory proběhly v přirozeném prostředí, na půdě České televize. 

Respondentům byly kladeny předem připravené otevřené otázky, u kterých měli 

možnost se svobodně vyjadřovat k výzkumnému tématu. Jednalo se o rozhovory 

neformální, tedy dle Hendla o takové rozhovory, které umožňují i spontánní 

generování otázek během interakce. (Hendl, 2005: 175) Respondenti často uváděli 

vlastní příklady z praxe, aby lépe osvětlili danou problematiku, právě díky těmto 

příkladům se pak rozvinula předem nepřipravená spontánní diskuze, která přinesla 

zajímavé poznatky. U první kategorie respondentů byly otázky zaměřené více obecně 

a důraz byl kladen zejména na důvody nákupu licenčních formátů, výhody/nevýhody 

a kritéria výběru pořadů vhodná pro médium veřejné služby. U druhé kategorie 

respondentů byl kladen důraz na konkrétní pořady a náročnost tvorby jejich lokálních 

adaptací, na nichž se respondenti podíleli. Všechny rozhovory proběhly během března 

roku 2017 a pět z nich bylo následně podrobně transkribováno. 

5.3.1.3. Analýza dat 

Data byla sbírána postupně, transkribována a následně podrobena analýze. 

Doslovná transkripce, kterou jsem provedla, byla časově náročným aspektem této 

práce, avšak pro vyhodnocení nasbíraných dat zcela nezbytným. Mluvený projev jsem 

převedla do spisovného jazyka a v případě potřeby podrobila malým stylistickým 

úpravám. Vzhledem k povaze rozhovoru, která byla neformální, se výzkumná zjištění 

v průběhu sbírání dat rozšiřovala i o předem neočekávané poznatky. U kvalitativního 

výzkumu se nejedná o předem stanovené rubriky, nýbrž dochází ke generování 

kategorií. Průběh je induktivní, kdy vědec není expert, nýbrž aktér výzkumu. Jak říká 

Hendl, výzkumník se při hledání významů snaží pochopit danou problematiku a 

následně detailně zaznamenat to, co vypozoroval. (Hendl, 2008: 52) Systém kategorií 

byl vytvořen na základě výzkumných otázek. Hendl také tvrdí, že kategorie mohou 

být předem známy, tedy dané, anebo vyplývají z empirického materiálu sesbíraného 

pro potřeby daného výzkumu, což byl případ tohoto výzkumu. (Hendl, 2008: 211)  

5.3.2. Deskriptivní metoda 

 Deskriptivní metoda je využita v první části práce, kde jsou shromážděny 
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teoretické poznatky týkající se tématu televizních formátů. V praktické části je taktéž 

využita k popisu jednotlivých pořadů, které byly na České televizi adaptovány. 

Řekněme, že se jedná o metodu druhotnou, která pouze doplňuje metodu primární, 

kterou jsou právě výše zmíněné rozhovory. Kategorie byly vytvořeny dle žánrů a ke 

každé z nich následně přiřazeny konkrétní pořady do žánru spadající. Cílem bylo 

vybrat pořady, které jsou zcela typické pro daný žánr, ale zároveň i takové, jež se 

něčím vymykají, aby byla představena pestrá škála formátů, které již nejsou spjaty 

pouze s žánrem reality TV, s nímž se pojí jejich začátky. Televizní formáty jsou dnes 

častým východiskem i pro dramatickou tvorbu a právě tímto fenoménem se taktéž 

zabývám. V mém zájmu jsou i formáty, které se adaptovaly již na samém počátku 

fungování České televize, kdy se trh s televizními formáty teprve probouzel k životu. 

5.3.3. Analýza sledovanosti 

 Analýza sledovanosti není primární metodou, nýbrž jakousi doplňující 

metodou, která ukazuje úspěšnost zakoupených formátů, což je vzhledem 

k výzkumnému problému zajímavý doplňující prvek. Jedna z výzkumných otázek se 

týká právě úspěšnosti adaptovaných formátů, kdy předpokládám, že jedním z důvodů 

nákupu formátů je i ten, že se jedná o již předem vyzkoušený a tudíž úspěšný produkt. 

Právě z níže uvedených grafů sledovanosti uvidíme, jakou měla lokální adaptace 

úspěšnost. 

 Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na poli média veřejné služby, jehož 

hlavním tahounem není pouze úspěšnost vycházející ze sledovanosti, nýbrž i z jiných 

kvalitativních prvků, uvádím grafy, které takové prvky zahrnují. Konkrétně se jedná o 

koeficienty spokojenosti, originality a zaujetí, jejichž měření probíhá formou 

deníčkové metody, tedy vlastním sociologickým výzkumem České televize. 

Sledovanost je pak měřena nezávislou společností a měří se pomocí elektronických 

zařízení, takzvaných TV metrů. 

Televizní sledovanost je popisována následujícími ukazateli: (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 188) 

• Rating – jedná se o odhad průměrného počtu osob z cílové skupiny v populaci. 

V tomto případě lidé starší patnácti let, kteří živě sledovali průměrnou 

sekundu televizního vysílání na daném kanálu. Je dán v tisících. 
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• Share – podíl na publiku. Jedná se o podíl sledovaného pořadu vůči všem 

kanálům. Je dán v procentech. 

• Reach – vyjadřuje, jak velká část cílové skupiny sledovala dané vysílání, 

neboli počet zasažených osob v tisících z cílové skupiny v populaci, které 

viděly alespoň 3 minuty z celkového objemu vysílání pořadu.  

5.4. Výzkumné zjištění 

Spojením výše zmíněných metod došlo k sestavení reprezentativního vzorku 

adaptovaných pořadů na České televizi. Byla propojena deskriptivní metoda 

s výňatky z rozhovorů s mediálními profesionály a analýzou sledovanosti, a bylo tak 

docíleno zjištění vycházejícího z výzkumných otázek. Výzkumné otázky, které 

uvádím v metodologii, byly zodpovězeny, avšak kategorie, jež vznikly, byly posléze 

upraveny, aby vznikla logicky posloupná sumarizace vycházející ze získaných 

poznatků. Kategorie tedy nevznikly přímo z výzkumných otázek, ty byly pouze pilíři, 

o které se výzkum opíral. 
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6. Adaptované formáty v České televizi 

Žánrové vymezení formátů je zatím poměrně neukotvená teorie. Názory 

odborníků se rozcházejí i z důvodu, že téměř žádný formát není zástupcem čistě 

jednoho žánru. Naopak vzniká celá řada nových cross-žánrů. Práce se pokusí o 

jednoduché a výstižné dělení. Ke každému typu pak budou přiřazeny konkrétní 

příklady, zcela signifikantní, co se adaptace formátů týče, a stejně tak i takové 

příklady, které tolik signifikantních prvků nevykazují a ukazují tak odlišnosti a typy 

jednotlivých adaptací. 

6.1. Počátky „adaptací“ 

 Ještě než představím legálně licencované formáty, podívám se do počátků 

programového schématu České televize, kde se vyskytovaly takové pořady, o nichž 

bylo zjištěno, že se jedná o pořady převzaté ze zahraničí, ale jelikož žádný trh 

s formáty ještě neexistoval, televize je od sebe pouze kopírovaly.  

 Pořad, u kterého je zcela zřejmé, že se jednalo o pouhé přenesení zavedených 

postupů ze zahraničí, byl v druhé polovině sedmdesátých let hudebně-zábavný pořad 

s názvem Televarieté.20 Iniciátorem této varietní show byl Vladimír Dvořák, který 

spolu s Jiřinou Bohdalovou vytvořil i moderátorské duo. Pořad, jenž sestával 

z hraných scének a hudebních vstupů za přítomnosti živého publika, se stal 

nejoblíbenějším pořadem na poli televizní zábavy. Dalším případem, u kterého lze 

mluvit o „ukradení“ nápadu a pouhém přenesení do českého prostředí, byl pořad 

Zpívá celá rodina.21 Pořad, který je považován za první českou talentovou show, se 

objevil na obrazovkách v sedmdesátých letech a dočkal se návratu na televizní 

obrazovky i v roce 2013. Přestože se jedná o původní český formát, myšlenka byla 

převzata z Japonska, kde se vysílal obdobný pořad, ve kterém o výhru soutěžily tři 

generace z jedné rodiny.  

Tyto případy pouze poukazují na to, že náměty se přebíraly již dávno, avšak 

tenkrát se ještě s nápady neobchodovalo a trh nebyl chráněn proti plagiátorství a 
                                                

 
20 Televarieté ve své původní podobě nezaznamenalo velký úspěch, pořad se stal úspěšným až po své 
celkové přeměně, kdy se z něj stala estráda, která již s původním konceptem přeneseného formátu 
neměla nic společného. 
21 Oproti Televarieté se jednalo o úspěšné převzetí. Pořad fungoval hned od svých počátků. 
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duševnímu vlastnictví, tudíž nebylo protiprávní považovat za původní tvorbu pořady, 

které se inspirovaly jinde. 

„Historicky jeden z prvních pokusů o formát byla Sesame Street. Nekonečný 

seriál v Americe, který běžel na public TV. Američani na něj byli strašně pyšní. Ale 

vlastně formáty měla už komunistická Československá televize. V zábavě byla jistá 

redaktorka, která měla příbuzné v Americe, k nim jezdila a koukala tam na TV a 

inspirovala se, čímž vznikly pořady jako Deset stupňů ke zlaté a další, hlavně soutěže, 

které se adaptovaly, a nikdo neřešil, že to je formát, protože ještě neexistoval ten 

business.“ (Jan Rubeš) 

„Předtím se běžně dělo, že někdo se na něco podíval a pak si to natočil doma 

sám, protože neexistovalo něco jako globální TV business, kdežto dnes už to tak 

existuje. […] ta zábava jako taková nebyla úplně inovační, ale začalo se operovat 

s tím, že jakmile vymyslíte tu show, tak že to je nějaký statek duchovní, který někdo 

vlastní, má na to autorská práva […]“ (Milan Fridrich) 

 V devadesátých letech se podmínky změnily a trh s televizními formáty se 

začal pomalu formovat. Jako příklady prvních adaptovaných formátů uvedu 

následující pořady.  

Tím prvním je zábavně-soutěžní pořad Neváhej a toč!, jenž se poprvé objevil 

na obrazovkách v roce 1995. Show, kterou tvořila domácí videa diváků soutěžících o 

nejzábavnější klip, se od samého počátku těšila velké oblibě. Jednalo se o formát, jenž 

pocházel ze Spojených států amerických. Česká verze se stala 95. adaptovanou verzí 

tohoto typu pořadu. Co se týče srovnání s ostatními světovými verzemi, česká se 

vyznačovala jistými odlišnostmi, byla kratší, dynamičtější a vystupovali v ní i tvůrci 

videí, což se v ostatních verzích nedělo. Jednalo se o velmi úspěšný typ zábavy, který 

se na obrazovkách sobotního primetimu udržel více jak dvanáct let. 

 Dalším adaptovaným pořadem devadesátých let byl dětský edukativní pořad 

Sezame, otevři se. Na českých obrazovkách se poprvé objevil v roce 1996 a stal se 

bezpochyby nejlepším vzdělávacím pořadem, který kdy televize vytvořila. Pořad, jenž 

byl formován pro veřejnoprávní médium, pochází z Ameriky z šedesátých let pod 

původním názvem Sesame Street. Řekněme, že se jedná o skečovou show, která 

v sobě mísí animaci, loutkové, ale i živé výstupy. Seriál se s různými modifikacemi 
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vysílá ve více než 160 zemích světa. Abychom byli úplně přesní, vzhledem ke 

struktuře pořadu nelze mluvit o čisté adaptaci. Pořad nelze plně adaptovat, neboť 

velká část jeho obsahu jsou předem hotová videa. Přesné definování je tedy spíše 

akvizice kombinovaná s adaptací. Američané vytvořili kostru, která se kupuje po 

celém světě, spolu s figurkami, jež se nemění, avšak mohou být doplněny o jiné, 

specifické pro každý stát, a stejně tak živé vstupy ve studiu mohou být modifikovány 

dle potřeb dané lokální verze. 

6.2. Non-fiction pořady22 

Kategorie non-fiction 23  se vyznačuje tím, že se pořady do ní spadající 

odehrávají v reálném čase. Jak z názvu vyplývá, nejedná se o fiktivní tvorbu. Právě 

nejčastějšími žánry řadícími se do této kategorie jsou všemožné show, ať už zábavní, 

soutěžní či reality. V této práci se objeví následující dělení: Reality TV (subžánr – 

Light entertainment24), Televizní soutěž a Televizní anketa. U každého z těchto žánrů 

budou uvedeny konkrétní příklady pořadů adaptovaných na České televizi. 

 Reality TV je žánr, který se vyznačuje volnou dějovou linkou, bez předem 

připraveného scénáře, kde zápletky naopak vznikají spontánně, bez podnětů tvůrců 

pořadu. V podstatě se jedná o zobrazení reálného života, bez předem připravených 

scén. Subžánrem je takzvaná kategorie Light entertainment, žánr typický pro zábavní 

show, který nevylučuje mísení i dalších prvků typických pro jiný žánr. Jedná se o 

pořady, které diváky baví, jsou určeny více generacím, často se umisťují do sobotního 

primetimu. Jako samostatný žánr je dále vyčleněna Televizní soutěž, jejíž podstata a 

struktura je zřejmá. Základními stavebními kameny jsou moderátor a soutěžící 

usilující o výhru. Jako samostatný žánr je uvedena Televizní anketa, pod kterou bude 

představen ojedinělý projekt, jejž Česká televize ve svém vysílání uvedla.  

 

                                                

 
22

 Respondenti, se kterými byly provedeny rozhovory, mluvili o této kategorii jako o zábavě a o 
kategorii fiction, jako o dramatice: zábava a dramatika jsou tedy další možnosti dělení. 
23 V překladu znamená faktické, tedy takové, které nejsou fiktivní. 
24 Doslovný překlad zní: Lehká zábava. 
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 Tento pořad, který není adaptovaným formátem, nýbrž původní tvorbou České 

televize, a je považován za její první sociální reality show, je zde uveden, aby bylo 

ukázáno, že není vždy třeba kupovat licenci, přestože je pořad přímo inspirovaný 

pořadem podobného typu. Pointa show spočívala v tom, že lidé, kteří se octli 

v komplikované životní situaci, dostali takzvaně druhou šanci, tím že dostali možnost 

odborné kvalifikace a tudíž příležitost najít si zaměstnání. Tvůrcům se podařilo 

skloubit prvky klasické reality show, známé do té doby z komerčních televizních 

stanic, se sociálně aktuálními tématy a vytvořit tak produkt vhodný pro veřejnoprávní 

médium, neboť v sobě nesl sdělení mající jiný než pouze zábavný přesah. Formát byl 

inspirovaný show Gordona Ramseyho – Gordon Behind Bars, ve které učil vařit 

vězně, aby byli schopni po odpykání trestu nějaké profese.  

„U nás se jednalo o nezaměstnané jedince, není zde tedy přímá souvislost, ale 

podoba v tom, že nějaká kuchařská hvězda se obrací na sociálně vyloučené jedince 

s cílem naučit je nějaké profesi a usnadnit jim návrat do normálního života. […] To, 

že se člověk inspiruje nějakými formáty, to se běžně děje, myslím si, že to je otázka 

míry.“ (Kateřina Ondřejková) 

6.2.2. Light entertainment 

Zázraky přírody 

 Zázraky přírody jsou adaptací německého formátu Die grosse Show der 

Naturwunder a v sobotním primetimu se na obrazovkách objevují od roku 2009. 

Pořad, který v sobě mísí prvky reality, talk, celebrity a zábavné show je určený pro 

celou rodinu. Hlavní roli v něm sehrává samotná příroda a zázraky v ní se 

odehrávající. V rámci licence k tomuto formátu obdrží Česká televize obsáhlou bibli s 

veškerými reportážemi, které jsou klíčovým elementem pořadu. Jedná se tedy o 

velkou finanční a zároveň časovou úsporu. 

„[…] Zázraky přírody, což je sice banální formát, […] tam ten poměr cena 

výkon je naprosto bezkonkurenční. Myslím si, že v takovém případě, kdy vy si kupujete 

nejenom schéma, ale i obrovskou knihovnu disciplín, otázek, pokusů, čili tady ta 

úspora peněz je obrovská, za ty peníze, co kupujete ten formát, tak ušetříte opravdu 

desetkrát tolik, takže tady i z čistě ekonomického hlediska formát funguje úplně 

geniálně.“ (Jan Maxa) 
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show je nutno dodržovat pokyny, které zakoupená licence stanovuje, případně, jak 

jsme se dozvěděli, konzultovat nové nápady s dohlížitelem, aby nedošlo k poškození 

brandu. Adaptace u fiktivní tvorby nezahrnuje vizuální prvky typu – podoba studia, 

osvětlení, zvukové doprovodné efekty a podobně, nýbrž nabízí postavy, zápletky a 

případně typy prostředí, ve kterém by měl příběh probíhat. 

Dramatická tvorba je rozdělena na dvě kategorie, a to na sitkom a seriál. 

Sitkom neboli situační komedie je komediální seriál, vyznačující se zkrácenou 

stopáží, která má okolo třiceti minut. Je charakterizován většinou jedním prostředím, 

ustálenými postavami a nepříliš komplikovaným dějem. Ve Spojených státech se 

úspěch sitkomu počítá až od druhé řady. Co se týče seriálové tvorby, tak ta se také 

stala velmi populární na trhu s formáty. Ačkoliv by se mohlo zdát, že tento žánr je 

charakteristický původní tvorbou, často ani netušíme, že se jedná o formáty, které 

byly převzaty ze zahraničí. Samozřejmě, že v poměru s pořady non-fiction je 

zakoupených licencí k dramatické tvorbě relativně málo, ale i tak nás bude v druhé 

polovině naší praktické části zajímat, jaké jsou důvody k nákupu licencí právě 

k dramatické tvorbě a zda by nebylo snadnější čerpat z původních námětů, neboť 

stejně jsou lokální verze dramatické tvorby ve výsledku natolik odlišné od své 

originální předlohy, že by se mohlo zdát, že to přeci nemá takový smysl. 

6.3.1. Sitkom 

Rudyho má každý rád 

 Ukázkovým příkladem zakoupeného formátu žánru sitkom byl právě „Rudy“. 

Sitkom, který se v originální verzi nazývá Everybody Loves Raymond, vznikl 

v Americe, kde jej komerční stanice CBS s velkým úspěchem vysílala od roku 1996 

do roku 2005. Americká verze se dočkala devíti sérií a třináctkrát získala prestižní 

televizní ocenění Emmy, což pouze dokazuje fakt, nakolik si tento sitkom získal 

oblibu u svých diváků.  

Česká verze se objevila na obrazovkách v roce 2015, a i přes jeho obsazení 

předními českými herci české publikum nezaujal, a dočkal se tak pouze jedné série, 

která čítala dvanáct dílů. Přestože je sitkom považován za minoritní žánr a zřídkakdy 

dokáže zaujmout většinové publikum, čísla, která „Rudy“ získal, byla značně pod 

průměrem stanice a kvalitativní parametry stejně tak. 





 64 

odvysílala v roce 2015 a druhá vzápětí v roce 2016. Česká adaptace Doktora Martina 

je do jisté míry unikátní, neboť je jedinou adaptací, která se neodehrává u moře, ale 

na horách, konkrétně v Beskydech. Je ukázkou velmi povedené adaptace, která 

přináší a dokazuje velkou tvůrčí přidanou hodnotu českých tvůrců. 

„Majitelé formátu s tím problém neměli, když jsme jim prostě přednesli ten 

koncept, ten fór, jak to chceme využívat, a ještě navíc, že jsme tam měli koproducenty 

ze Slovenska a Beskydy jsou hory, které leží na pomezí Čech a Slovenska, tak to 

přijali jako dobrý nápad, a dokonce hodnotili tu naši adaptaci jako velmi 

povedenou.“ (Kateřina Ondřejková) 

 Čeští tvůrci získali od majitelů licence postavy, vztahy mezi nimi a lékařské 

případy, které doktor Martin řeší. Řekněme tedy kostru a zbytek čeští scénáristé 

napsali sami. 

„[…] ta volnost, kterou jsme od DRG28 dostali, jak s tím ostatním můžeme 

pracovat, byla vlastně značná. To je nesrovnatelné s formátem typu StarDance anebo 

Nejchytřejší Čech, to jsou prostě jasné bible. My jsme nedostali bibli, my jsme 

opravdu měli scénáře, viděli jsme hotové epizody a měli jsme ty postavy a takhle jsme 

mohli pracovat.“ (Kateřina Ondřejková) 

Velkou zajímavostí, která se pojí s Doktorem Martinem a je naprostou 

novinkou, je vyvinutí původního formátu České televize na základě zakoupeného 

formátu Doktor Martin. Čeští tvůrci vzali z tohoto seriálu jednu z postav a pro tu 

napsali seriál nový. Vznikl tak takzvaný spin off k seriálu Doktor Martin. 

„[…] My jsme takhle vzali strážmistra Topinku, Roberta Mikluše, […] v 

Doktoru Martinovi byla jeho postava velmi populární, a se souhlasem DRG, tedy 

majitelem formátu Doktor Martin, jsme vyvinuli formát, který se jmenuje strážmistr 

Topinka, kdy už vlastně majitelem formátu bude DRG, Česká televize a Bionaut, který 

vyráběl Doktora Martina, a my ho teď budeme natáčet a může se stát, že DRG kromě 

Doktora Martina, kterého zobchodovala do XY zemí, […] jako formát, teď bude 

nabízet i formát, který už je spin offem toho původního a my jsme vlastně majiteli 

                                                

 
28 Distribuční společnost 
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7. Formáty pro médium veřejné služby 

 V druhé části praktického úseku je rozebírána otázka vhodnosti zahraničních 

formátů pro médium veřejné služby, důvody, které vedou k nákupu licencí, a také to, 

jaká jsou kritéria při výběru formátu, aby jeho obsah naplňoval požadavky 

veřejnoprávního média. Zvláštní pozornost je také věnována dramatické tvorbě, která 

se stala součástí businessu s formáty a u níž se nabízí otázka, zda je vhodné a má-li 

médium veřejné služby tento trend využívat, zvláště jsou-li tady místní scénáristé a 

ostatní tvůrci. Východiskem je tedy hypotéza, která byla uvedena v metodologii. 

7.1. Vhodnost zahraničních formátů pro veřejnoprávní médium 

Počátky obchodování s formáty jsou spjaty zejména s reality show typu Big 

Brother, které lámaly rekordy sledovanosti na komerčních televizních stanicích. 

Obecně jsou televizní formáty výdobytkem komerčních stanic, avšak stále více se 

objevují i na České televizi, tedy veřejnoprávním médiu, a to i v hlavních vysílacích 

časech, jako je sobotní primetime. Mediální experti nám vysvětlili, proč je zcela 

adekvátní uplatňovat televizní formáty i v médiu veřejné služby.  

„To je samozřejmě velice validní debata, jestli veřejnoprávní televize má dělat 

formáty nebo ne. Ta jednoduchá, trošku alibistická odpověď je, že formáty dělají 

všechny veřejnoprávní televize, tak proč bychom nemohli zrovna my, a ta trošku 

složitější odpověď je v tom, že to, že děláme, to že se rozhodneme pro formát, 

rozhodně neznamená, že dáváme méně příležitostí českým tvůrcům. Je to spíš o 

efektivitě vynakládání prostředků. (Jan Maxa) 

„[…] je neustálý hlad po inovacích v televizi, je hlad po tom, aby se 

představovaly nové věci, televize bojují nejenom v nadnárodní úrovni. Vezměte si, že 

před deseti lety tady byly čtyři televize de facto, dnes těch televizních kanálů je tak 

třicet až třicet pět volně šířených a v tom samozřejmě je mnohem vyšší konkurence, 

mnohem větší boj o diváka, který má větší portfolio toho, čím se může bavit, na co se 

může dívat. […] Tlak je veliký a opírání se o licence je běžné jak u veřejnoprávních, 

tak komerčních stanic, dnes jen každá sahá po jiném obsahu, to je asi ten 

nejzásadnější rozdíl.“ (Milan Fridrich) 

„Formáty a vlastní tvorba se nevylučují – Česká (televize) paralelně vyvíjí i 
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svoji tvorbu. To je jako otázka: ,Proč se překládají knížky?‘ To prostě jen rozšiřuje tu 

škálu, tu pestrost.“ (Jan Rubeš) 

Česká televize se nejednou setkala s nařčením, že její tvorba je komerční a 

není hodná média veřejné služby. Dokonce i pořad StarDance vyznačující se 

kultivovaností a noblesou byl v médiích hodnocen jako velmi komerční. Jenže co 

vlastně znamená slovo „komerční“? 

„[…] definice ,Je to příliš zábavné, tak je to komerční,‘ je prostě blbost. Často 

tyhle komentáře vyplývají z toho, že si lidé nepřečetli, co je povinností České televize 

ze zákona, že naší povinností je mimo jiné i bavit, ne jenom vzdělávat a 

poučovat.“(Jan Maxa) 

„To záleží, jak se na to člověk podívá. Pokud se na to dívá přes to, že to je 

úspěšné a mohlo by to vydělat peníze, tak potom komerční bude i operní představení, 

pokud se na něj bude chtít podívat milión lidí. Tahle optika je falešná v tomhle 

ohledu. Veřejnoprávní je to v tom ohledu, jakým způsobem to integruje a jak to rozvíjí 

českou televizní kulturu. V tomto ohledu většina věcí, které Česká televize chce mít a 

chce dělat, nějakým způsobem rozvíjí kulturu a stará se o ni. […] Dokážu si 

představit i talentovou show. Co je výsostně veřejnoprávnějšího, než je souboj 

talentu? Všechno záleží na tom, jak to zpracujete a jakou tomu dáte přidanou 

hodnotu.“ (Milan Fridrich) 

„Odmítat něco pro ČT, protože je to příliš komerční a atraktivní, je špatně, 

protože Česká televize má také právo získávat a bavit diváky – možná právě ta Česká 

(televize) ten formát udělá s větší noblesou, než by to udělala komerční televize.“ (Jan 

Rubeš) 

„Status České televize říká, že má sloužit divákovi k zábavě, a jestliže ta 

zábava nepodleze nějakou laťku vkusu, tak je to v pořádku, jenže laťka vkusu je 

imaginární pojem, […] jakože se pohybujeme v intencích typu ,já si myslím, 

nemyslím, líbí, nelíbí‘, a to není relevantní. Já myslím, že třeba jiná situace je na 

Slovensku, tím, že oni jsou financovaní z reklamy, poplatků a dotací, tak mají 

stanoveno, kolik procent výroby může být licenční, a je to strašně málo.“ (Kateřina 

Ondřejková) 
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Jak výše zmínila Kateřina Ondřejková, na slovenské veřejnoprávní televizi 

mají opravdu stanoveno, kolik procent mohou věnovat licenční tvorbě, neboť jeden 

z jejich zdrojů financování pochází ze státních dotací. U nás taková situace není, tudíž 

není stanoveno, kolik procent tvorby má být původní a naopak kolik procent můžou 

být formáty a akvizice. 

„Formátů máme vyloženě pouze jednotky kusů, pár, vlastně oživují a osvěžují 

naše vysílání, ale to gros je v originální původní tvorbě a akvizice je v tomhle ohledu 

taky doplňková, protože už v tom názvu Česká televize je, že vlastně je to, na co se 

klade největší důraz, právě tohle.“ (Milan Fridrich) 

7.2. Důvody pro nákup formátů 

Již z teoretické části vyplývá, že zakoupení formátu je pro vysílatele 

pohodlnou cestou, jak zaplnit vysílací prostor, ušetřit náklady a získat osvědčený 

produkt. Na druhou stranu bylo z výše uvedených poznatků vypozorováno, že nákup 

formátu, který byl úspěšný v jiných zemích, ještě nezaručuje úspěch lokální verzi, 

neboť každé publikum je jiné. Česká televize jakožto služba veřejnosti navíc musí 

splňovat jistá kritéria, aby publikum, které si za její program platí, uspokojila. Diváci 

na tvorbu České televize koukají jiným metrem než na tvorbu komerční televize Nova 

či HBO. 

„Třeba u HBO se považuje Mamon za skvělý počin, že to byla licence, tak nad 

tím se nikdo nepohoršoval, zatímco Česká (televize) , když udělá něco licenčního, tak 

se říká: ,No jo, to je licence, místo aby dávali práci scénáristům, tak koupí licenci.‘ 

Jako kdyby to byl znak nekvality, nedostatku ambice.“ (Michal Reitler) 

 Mají od ní jiná očekávání, i proto by se mohlo zdát, že zaplňování vysílacího 

prostoru formáty pro ně nebude uspokojivým trendem. 

„[…] když se nepovede formátová věc, tak jaksi minimálně to je snadněji 

obhajitelné, že se ta věc koupila přesto, že se nepovedla, protože přece jen je to 

formát, má nějaké výsledky, čili to je ten důvod, proč se obecně formátový business 

rozmohl, protože většina televizí jsou korporace a to je standardní fungování 

v korporátním prostředí, lidé mají rádi, když se jim nabízí možnost rozhodnutí, 

ve kterém se jejich osobní zodpovědnost a riziko jaksi snižuje.“(Jan Maxa) 
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„[…] co Vám to ušetří je, že už někdo udělal vývoj, dal velké peníze do toho, 

aby i ohledal, jak to nedělat. To je vlastně v zábavě, vůbec u těch licenčních věcí to 

nejcennější, že někdo zainvestoval. Proto taky v Čechách nevznikají původní formáty, 

protože tady nikdo nemá dost peněz, času, obecně velkorysosti, aby platil rok a půl 

peníze do něčeho, co se neodvysílá. (Michal Reitler) 

„Nelze říct, že Česká (televize) je impotentní ve vlastní tvorbě, a proto musí 

kupovat formáty. Je to pomoc. Nebudeš znovu objevovat již objevené. Naopak by se 

Česká televize chovala neekonomicky, kdyby nehledala a nevyužívala formáty. Jen je 

otázka vyvážení poměru cena : výkon.“ (Jan Rubeš) 

„Já mám například ve vývoji takovou vnitřní kvótu, že cirka 30 % peněz, které 

do toho vývoje vynakládáme, má jít na odpis, abychom měli i neúspěchy. Ale nákupem 

formátů omezuju nebo respektive umožňuju, abych těch 30 % neúspěchu vyzkoušel 

někde jinde. Protože něco mám na tom počátku už vyvinuté, takže můžu ty vývojové 

peníze investovat někde jinde, to se neztratí, ty se stejně investují. Ano, čili spíš je to 

potřeba vnímat tak, že to, že dělám formáty, mi v jiných oblastech umožní 

experimentovat a zkoušet nové věci. To jsou prostě spojité nádoby.“ (Jan Maxa) 

7.3. Kritéria výběru 

 Česká televize musí důkladně zvažovat, který formát je vhodný pro její diváky 

a který nikoliv. Vzhledem k tomu, že jejím tahounem není sledovanost, ale i jiné 

kvalitativní parametry, jsou kritéria výběru komerčních stanic a České televize 

opravdu odlišná. Česká televize vyhledává takové formáty, které mají rozhodně 

nějaký edukativní přesah. Má ve své povinnosti diváky i bavit, ale vždy vyhledává i 

nějakou přidanou obsahovou hodnotu. 

 „[…] jednoznačně musí obsahovat nějaký edukativní prvek. Zábava je cíl na 

Nově, na Primě a je to úplně v pořádku. Prostřeno nebo Výměna manželek jde za 

zábavou do krajností, což jsou obojí licence. V České televizi nesmí být zábava cíl, ale 

má být prostředek pro nějaké užitečné sdělení. Výměna manželek by v ČT byla v této 

podobě nemyslitelná. Diváci jsou v tom hrozně přísní. Sice stejní diváci, ale od ČT 

mají jiná očekávání. Proto funguje StarDance. Je to elegantní, klidná, pro diváky 

bezpečná show povznášející společenskou dovednost.“ (Michal Reitler) 
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„[…] český divák je hodně podobný německému, proto si myslím, že to je 

důvod, proč tady fungují Zázraky přírody. Že těm lidem dáváte nějakou zábavu, ale 

k tomu jim dáváte ještě nějaký bonus v tom, že to má nějakou informační hodnotu a je 

tam určitá míra edukativnosti, že to vlastně není jen ta obyčejná plytká zábava, ale 

lidé tam vidí zaprvé nějakou soutěž, i když to není dravá soutěž, ale je tam ještě 

nějaká přidaná informační hodnota.“ (Martin Kopřiva) 

„[…] v té velké zábavě, tam chceme kombinaci takového feelgood, tedy 

pozitivní zábavy, a pokud možno nějakého vzdělanostního elementu […] u těch 

menších zábavních formátů, tam vlastně se vysloveně soustřeďujeme na věci, které 

mají nějaký sociální kontext, jsme daleko přísnější třeba v tomhle ohledu než třeba 

skandinávské veřejnoprávní televize, které běžně dělají pořady manipulované reality 

nebo seznamovací show nebo všelijaké jiné formáty, které by u nás být nemohly a ani 

bych je nechtěl dělat. […] prostě snažíme se opravdu o věci, které mají nějaký 

jednoznačný veřejnoprávní přesah.“ (Jan Maxa) 

 Otázkou je, jak je to s takzvanými super-formáty, zda by bylo možné je 

v nějaké pozměněné podobě aplikovat do vysílání České televize. Respondenti se 

shodli, že nebylo, bavíme-li se opravdu o těch čtyřech, které byly představeny 

v teoretické části. Dostali jsme se však k pořadu Tvoje tvář má známý hlas, který 

s velkým úspěchem vysílá komerční televizní stanice Nova a o jehož nákupu Česká 

televize uvažovala a jehož podoba by na České televizi byla evidentně zcela odlišná. 

„[…]No, ona by asi nemohla mít takový hrot. Vy byste to musela nějak 

brousit, do nějaké kultivovanosti. Tím tomu ovšem snižovat atraktivitu. Tvář stojí na 

určité pouťové křiklavosti, drastičnosti. A ta prodává snáz než kultivovaný projev. 

Vezměte si, co tady funguje, StarDance, už roky. Když se díváte na StarDance a 

skončí to, tak máte pocit, že jste jako kultivovanější, funguje to výborně.“ (Michal 

Reitler) 

„[…] tam byly pochybnosti, jestli to splňuje veřejnoprávní prvek, jestli to už 

není jen cirkus, což se ukazuje, že asi je.“ (Jan Maxa) 

Česká televize nemůže sáhnout po super-formátech, respektive může, ale 

formát by natolik modifikovala, že by nesplňoval svůj účel. Stejně tak naopak 

komerční televize touží po některých formátech objevujících se na veřejnoprávních 
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televizích. V České republice se jednalo zejména o pořad StarDance, který je velmi 

atraktivní, a dokonce se ve světě často objevuje na komerčních televizích. 

„[…] podstatný je obsah. Myslím si, že i na komerčních televizích se objevují 

formáty, které mají prvek veřejnoprávnosti. Paradoxně komerční televize velmi touží 

po některých veřejnoprávních formátech BBC například. […]“ (Martin Kopřiva) 

7.4. Původní tvorba vs. formáty 

Již ze samotného názvu České televize je zřejmé, že hlavním bodem jejího 

zájmu by měla být česká tvorba a podpora tvůrců, které lokální tuzemský trh nabízí. 

Stejně tak Kodex České televize cílí na podporu domácí původní tvorby, avšak počet 

zakoupených formátů přibývá. Jedná se však o mylnou představu, že nákupem 

formátu se snižuje zaměstnávání domácích tvůrců. Ať už se jedná o zábavu či 

dramatiku, v obou případech je nutno zaměstnat stejný počet lidí jako při tvorbě 

původní. 

„Jediná věc, která je, je ta idea. Vy si kupujete ideu a její zpracování na 

papíře, to je všechno, co máte, což znamená, že v tomhle ohledu nikdo vlastně nikoho 

o nic moc neochuzuje.“ (Milan Fridrich) 

„[…] formát rozhodně neznamená, že dáváme méně příležitostí českým 

tvůrcům. Je to spíš o efektivitě vynakládání prostředků.“ (Jan Maxa) 

Dokonce má tento trend opačný vliv na domácí tvůrce a je jakýmsi hybatelem 

tvůrčího trhu. 

„Je to výhoda v tom, že je tam i tlak na domácí tvůrce, aby zvyšovali kvalitu, 

aby měli originální nápady a náměty.“ (Milan Fridrich) 

„[…] Umožňuje dávat práci scénáristům. Oni ji musí odvést. To není, jako že 

se to dá do Google Translator a vy to natočíte a je to. Je to nový tvar, nové dílo a 

zrovna Svět pod hlavou udělal obrovskou službu České televizi, když ukázal, že 

adaptace může mít úplně novou kvalitu, na rozdíl od těch předchozích formátů, kde to 

vždycky Česká (televize) odnesla, že dělá adaptaci.“ (Michal Reitler) 
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7.5. Formáty v dramatické tvorbě 

Díky neustálému rozšiřování programového spektra se i zvětšuje vysílací 

prostor, který je třeba zaplnit. Jednotlivá programová okna se od sebe odlišují, jiná 

látka se hledá pro pondělní primetime a jiná pro páteční. Je relativně novým trendem, 

že se business s formáty začíná uplatňovat i v dramatické tvorbě, kdy vzniká téměř 

odlišné dílo, avšak kupuje se stěžejní idea. Právě u tohoto typu tvorby vyvstává 

otázka, zda by opravdu Česká televize neměla vytvářet svoji původní tvorbu, neboť 

zde se již nejedná o efektivitu spojenou s ušetřením nákladů, tak jako tomu je u 

zábavních pořadů. U zábavních formátů nám bylo zcela jasně vysvětleno, že se jedná 

o velmi výhodný a efektivní obchod a televize by šla sama proti sobě, kdyby se 

snažila formáty typu Nejchytřejší Čech i StarDance vyvinout sama. 

„Představte si, kdybychom my chtěli vyvinout formát, jako je StarDance, tak 

na to vynaložíme milióny, desítky milionů a bude nás to stát strašné úsilí, strašně 

peněz, a navíc upřímně řečeno nemáme takové know-how, abychom formát takového 

typu sami vyvinuli, takže bychom pravděpodobně něco pokazili a bylo by to mnoho 

pokusů a omylů, než bychom se dostali k něčemu, co by fungovalo. To je skutečně 

úspornější koupit ten formát.“ (Jan Maxa) 

To, že se na tvorbě adaptace dramatické tvorby podílí stejní tvůrci stejně, jako 

kdyby se jednalo o původní pořad, víme. Otázkou ale je, zda by neměla Česká 

televize vyrábět svoji dramatickou tvorbu, která se stane součástí české kultury a 

práva na ni zůstanou v rukou televize, jež dílo vytvořila. V tomto případě se totiž 

rozhodně nejedná o ušetření nákladů, ale naopak se ještě musí vynaložit peníze na 

koupi licence. Česká televize tak přichází o autorská práva a majitelům licence 

naopak přináší výhody, viz rozšíření možností prodeje na širší území, jak tomu je díky 

české verzi Světa pod hlavou. 

V tomto případě jsme se setkali se dvěma odlišnými názory, kdy ředitel 

výroby nesouhlasí s tímto trendem, zatímco ředitel vývoje se mu nebrání z níže 

uvedených důvodů: 

 „U dramatické tvorby by měla Česká televize více riskovat a nekupovat 

formáty. U zábavy – proč ne, vývoj je drahý, tudíž je to efektivní. Ale u dramatiky, kde 

je potenciál dílo reprízovat, je podle mého názoru špatné kupovat formáty, kdy 
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copyright je majitele licence a ne České televize.“ (Václav Myslík) 

„U dramatiky já mám třeba pro páteční okno i po Doktoru Martinovi, který 

prokázal, že takový žánr je úspěšný a smysluplný pro Českou televizi, stále 

katastrofální nedostatek látek tohoto typu. Lehká komediální látka, ale přitom, což 

v Doktoru Martinovi bylo, s vážným a řekl bych pro veřejnoprávní televizi 

smysluplným obsahem, myslím tím tu medicínskou část, tak to prostě tady nikdo 

nenabízí. […] Všichni chodí buď s detektivkami, nebo chodí s dobovkami a musím 

říct, že bych chtěl dělat další pro to páteční okno licenční formát, protože logicky 

Milan Fridrich chce současnost, ale já ji v současném autorském zázemí prostě 

nemám, přes opakované výzvy.“ (Jan Maxa) 

„Prvotní pro nás je, abychom měli originální nápady a náměty, ale člověk se 

nemůže bránit tomu, když někdo přijde s fantastickým formátem a chce ho lokalizovat. 

Většina lidí de facto si ani neuvědomí, že třeba Svět pod hlavou je licenční formát. 

Berou to, jako že to je původní seriál.“ (Milan Fridrich) 

 Otevřeli jsme tedy i otázku práv, čímž navazujeme na myšlenku Václava 

Myslíka a možnosti reprízovatelnosti formátu dramatického typu. 

„[…] většinou jsou ty úspěšné dramatiky na více sezon a smlouva je 

nastavená tak, že my jsme měli Doktora Martina na osm let vysílání u první sezony, 

pokud budeme vyrábět druhou sezonu, tak opět na osm let, plus ta první je na celou 

dobu, co platí ta druhá, takže najednou na šestnáct let. A teď když jsme přišli 

s formátem strážmistra Topinky, tím že už to není jejich, ale naše, tak je to 

prodloužený Topinka na deset let a po celou dobu, co máme Topinku, tak máme 

Doktora Martina, takže je to nakonec dvacet šest let.“ (Kateřina Ondřejková) 

„[…] je potřeba se na to dívat z pohledu reálné hodnoty, protože málo 

televizních seriálů má třeba nějakou hodnotu po sedmi nebo deseti letech. Hodnota té 

licence je prakticky nula, jako že by se vytvořila tak trvalá hodnota, jako je seriál typu 

Pan Tau, tak to se opravdu nestává, dneska je to takřka nemožné. Takže to, čeho se 

vzdáváme, má tu hodnotu velice symbolickou, ale přesto se prostě něčeho vzdáváme.“ 

(Jan Maxa) 



 75 

7.6. Formáty jako vzrůstající trend 

 Vzhledem k tomu, že se formáty staly zcela běžnou součástí televizních stanic, 

ať už komerčních či veřejnoprávních, začíná se i Česká televize zapojovat do 

obchodování s tímto trendem na mezinárodních veletrzích, které byly představeny 

v teoretické části této práce. Zatím se jedná zejména o dramatickou tvorbu, tedy 

prodávání scénářů k česko-televizním seriálům, neboť, jak bylo zjištěno, pro tak 

„malou“ televizi, jako je Česká televize, není úplně možné vytvořit vlastní zábavný 

formát, jenž by byl dále aplikovatelný na zahraniční média, navíc v té obrovské 

konkurenci, kterou je formátový business znám. 

„V Německu chtějí koupit formát Labyrint, […] Stejně tak vlastně i 

v Holandsku si uzavřeli opční smlouvu na Labyrint, ve Francii podepsali opční 

smlouvu na třídílný miniseriál Spravedlnost, takže je vidět, že obecně obchod 

s licencemi má teď strašnou spoustu různých podob a je v boomu, velmi kvete. Kvete 

proto, navzdory tomu, že se hodně věcí dělá, tak přesto, když se něco stane hodně 

úspěšným a zajímavým, tak se to dá globálně pojmout a můžete to de facto lokalizovat 

v jakékoli zemi. […] a není to oslabování originální tvorby, třeba Labyrint tady musel 

někdo originálně vymyslet, ovšem jinde ho natočí a nebude tam vymyšlený, ale 

zlokalizovaný […].“ (Milan Fridrich) 

Tvorba České televize se neustále inovuje a zkvalitňuje. Program se snaží 

nabízet pestrou škálu pořadů napříč všemi žánry, i proto je zcela adekvátním řešením 

využívání zahraničních formátů. Tak jako tak, Česká televize vyrábí velké množství 

původní tvorby, která je zcela nesrovnatelná se seriály komerčních televizí, jež 

vznikají v dekoracích za málo peněz. Už samotný fakt, že tvorba České televize 

vzniká přímo v České televizi, je přístup lišící se od ostatních tuzemských vysílatelů. 

„Jak autorsky, tak distribučně je Česká televize výrobcem. Jiné televize si 

dělají pořady na klíč od externích společností. Drtivá většina výroby probíhá u nás. 

Je to historicky dáno tím, že produkce ČT je největší produkční společností v téhle 

zemi, co se filmu a televize týče, a je to tak, protože na to máme lidi a technologickou 

základnu.“ (Martin Kopřiva) 

„Česká televize mnohem víc vyrábí a vyrábí mnohem modernější žánry a 

formáty, než vyráběla. Vlastně třeba takové ty cross-žánrové věci, ty se vůbec 
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nedělaly. Česká televize úplně ignorovala posledních deset, patnáct let vývoje 

programmingu. Vlastně jako tohle když jsme začali dělat, tak logicky se zvedne i počet 

formátů, […]“ (Jan Maxa) 

Všechny veřejnoprávní televize kupují formáty. Jedná se o zcela běžný trend, 

který se v dnešním globalizovaném světě nevztahuje jen na komerční média. 

Veřejnoprávní médium, jak jsme se dozvěděli, musí více zvažovat stránku obsahovou 

a dbát stále na tvorbu původní, nejsou však pro něj formáty tabu. To bychom se slovy 

Jana Maxy navraceli do devatenáctého století. 

„[…] v dnešním propojeném světě tvrdit, že jedině české myšlenky mají 

vzkvétat v české zemi, už je opravdu jako trošku nacionalistické pojetí spíš jako z 

devatenáctého století. Ale tím vážně neříkám, že tahle debata nemá svoji validitu, má, 

mohli bychom to snadno přehnat.“ (Jan Maxa) 

„Ani vlastně tak velký vysílatel a production house, jako je BBC, se neobejde 

bez tohoto trendu, což je zajímavé.“ (Milan Fridrich) 
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Závěr 

Fenomén televizních formátů zaznamenává obrovský boom a projevuje se 

zejména v komerčním sektoru audiovizuálního vysílání. Ty nejúspěšnější formáty, 

super-formáty, byly vždy výsadou komerčních televizních stanic, neboť nebyly svojí 

podobou a obsahem aplikovatelné na veřejnoprávní médium, jehož programové 

schéma podléhá pravidlům vycházejícím z potřeb společnosti. I tak se ale stále více 

televizních formátů objevuje i ve vysílání veřejnoprávních médií, z nichž jedno, 

konkrétně Česká televize, bylo předmětem této práce. 

Práce představila reprezentativní vzorek adaptovaných formátů na České 

televizi a byly vybrány konkrétní pořady, na jejichž základě byly popsány adaptační 

mechanismy včetně různých kuriozit, viz spin off seriálu Doktor Martin. Z nabytých 

poznatků vyplývá, že adaptační mechanismy se liší dle žánru pořadu. Kategorie non-

fiction pořadů se vyznačuje větší rigiditou oproti fiktivní/dramatické tvorbě. 

Překvapující a v rozporu s teoretickými poznatky byl fakt, že i tak jsou zábavné 

formáty svolné k jistým modifikacím a jednání mezi majiteli a nákupčími licencí jsou 

založená na vzájemné diskuzi. I takový formát, jako je StarDance, který lze 

popularitou a distribucí do celého světa přirovnat k takzvaným super-formátům, se 

vyznačuje lokálními odlišnostmi, aby byl kompatibilní se vkusem dané kultury. Bible 

tedy v těchto případech není nástrojem rozkazů, nýbrž doporučení. Samozřejmě, že u 

soutěží jsou některé, zejména vizuální parametry dané, avšak i tak je například tvorba 

jednotlivých disciplín či otázek otevřena úpravám, jak bylo zjištěno u soutěže 

Nejchytřejší Čech. Tím, že jsou non-fiction formáty svázanější více pravidly, než jak 

je tomu u dramatické tvorby, je umožněno vytvářet lokální formáty, které se často jen 

inspirují formátem zahraničním, aniž by bylo nutné zahraniční formát kupovat, neboť 

ve výsledku je například prostředím, hlavním principem či typem účastníků natolik 

odlišný, že ho lze vydávat za formát původní, jako tomu je u formátů žánru reality TV 

Hospoda U Druhé šance či Dovolená v Protektorátu. U fikce, i přestože se daleko 

více odlišuje od originálu a často se pouze inspiruje, je tomu jinak, neboť již při 

pouhém přenesení původní myšlenky je třeba, v rámci slušnosti trhu, licenci zakoupit. 

Dramatická tvorba obecně je novým, dalo by se říci vzkvétajícím trendem v oblasti 

obchodování s formáty. Proces adaptace je tedy zajímavým poznatkem oproti tvorbě 

non-fiction pořadů, neboť vzniká v podstatě nové dílo, které však zůstává v rukou 
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majitele licence, což je samozřejmě pro Českou televizi ne úplně správné a 

diskutabilní řešení. 

Ačkoliv by se u kategorie non-fiction mohlo zdát jednodušší vytváření 

lokálních verzí, je tomu naopak. Přestože licence k pořadům těchto žánrů obsahují 

propracované bible se všemi detaily, v mnoha případech je klíčem k úspěchu kvalitní 

moderátor a účastníci, které je často složité najít. Další nevýhodu v tomto případě 

představuje český divák, který není vychovaný k žánrům tohoto typu a upřednostňuje 

děj, tudíž fiktivní tvorbu. U dramatické tvorby získává televize od majitele licence 

jakousi produkční rozvahu a scénář, který musí kompletně přepracovat a adaptovat na 

podmínky domácího publika včetně veškerých sociokulturních odlišností. Práce pro 

tvůrce je na takovém díle obrovská, neboť lokální tvůrce sice získá klíčovou ideu, ale 

musí najít cestu, jak ji autorsky pojmout. 

Na základě uvedených grafů sledovanosti bylo možné vypozorovat, jaké 

formáty fungují a jaké nikoliv. Došlo k porovnání obsahu, který divák České televize 

ocení a který naopak vnímá jako neakceptovatelný. U soutěží bylo zajímavé 

pozorovat rozdíly ve vnímání soutěže Kde domov můj?, jež svojí naprostou 

jednoduchostí diváky baví a zajímá, a soutěže Můžeme dál?, která se přes svůj 

inovativní prvek, jenž se tvůrcům zdál být atraktivní, setkala s naprostým odmítnutím. 

Stejně tak u dramatické tvorby bylo zajímavé porovnat adaptaci sitkomu Rudyho má 

každý rád a seriálu Doktor Martin, tedy dvou úspěšných zahraničních formátů, na 

nichž bylo možno shledat rozdílné adaptační mechanismy a jejich následné přijetí. 

Druhá část byla věnována otázce vhodnosti nákupu licencí pro médium 

veřejné služby, důvodům a kritériím výběru. Bylo zjištěno, že v dnešním 

globalizovaném světě není možné stavět pouze na lokálních myšlenkách a vzhledem 

ke stále vzrůstajícímu počtu televizních stanic a sílícímu konkurenčnímu prostředí je 

nákup formátu zcela běžnou záležitostí. U kategorie non-fiction pořadů se navíc jedná 

o velmi efektivní krok, při němž televize šetří náklady, neboť by sama show typu 

StarDance nebyla schopna vyvinout. I tak ale v této oblasti přichází s novými 

formáty, například jak byl již uveden pořad Hospoda U Druhé šance. Co se 

dramatické tvorby týče, setkala jsem se s protichůdnými názory na nákup licence 
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k tomuto žánru. Vzhledem k tomu, že se jedná o trend relativně nový a dramatických 

adaptací se na České televizi doposud objevilo pět29, nelze říct, jakým směrem se 

bude televize do budoucna ubírat. Jak bylo vysvětleno, objeví-li se nápad na 

zahraničním trhu, hodící se pro konkrétní programové okno, je zcela legitimní ho 

využít a formát do programu zařadit, neboť hlad po námětech je obrovský a bohužel 

jich je v českém tvůrčím prostředí stále nedostatek i přes opakované výzvy směřující 

ke scénáristům. 

Hypotéza, která předpokládala opomíjení domácích tvůrců na úkor formátů, 

byla vyvrácena. Nákupem formátů Česká televize neomezuje nebo přímo 

neupozaďuje domácí tvůrce, naopak jim tím často zajistí práci a motivuje k novým 

původním námětům. Má-li Česká televize původní námět splňující podmínky 

konkrétního programového okna, rozhodně nebude upřednostňovat formát, nýbrž 

tvorbu původní, ze které je stále programové schéma z největší části sestaveno. 

Zajímavým zjištěním byl rozhodně fakt, že i natolik silný vysílatel, jako je britská 

veřejnoprávní televize BBC, využívá licenční pořady. Jedná se tedy o trend, který 

celkově postihl světový audiovizuální trh s tím rozdílem, že každé médium volí jiný 

obsah, tak aby naplnilo potřeby a očekávání svých diváků. Česká televize musí volit 

obsah vycházející z podstaty média veřejné služby, kterou je zejména edukativní 

přesah, v němž zábava nepředstavuje cíl, nýbrž prostředek pro jeho naplnění. 

  

                                                

 
29 Zkoumané období 1994–2017 (sitkomy: Kancl, Horákovi, Rudyho má každý rád; seriály: Doktor 
Martin, Svět pod hlavou) 
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Summary 

The topic of this thesis is a thriving trend of the new millennium in the field of 

audio-visual broadcasting. This trend is strongly associated with the phenomenon of 

globalization and also tends to be significantly projected in the programming patterns 

of TV stations, being the TV formats that are closely related to the genre of reality 

show starting in commercial TV stations with record breaking audiences. This fact 

lead to a thought provoking idea of how do these TV formats actually work on a 

public medium. 

Aim of this thesis is to construct a representative sample of TV formats 

adapted to the only one Czech audio-visual public medium, the Czech Television and 

to find out what are the reasons and criteria for purchasing foreign licences by a 

media institution, whose main pillar should be its own production. This thesis build 

on the hypothesis, whether it is suitable for a public medium to adapt foreign TV 

formats and if this does not contradict the crucial role of a public medium which is the 

support of local writers and other creative professions. This research is based on 

interviews with media professionals, who currently are or had been actively involved 

in the adaptation process. Thanks to them a comprehensive set of information has 

been collected. 

Seven chapters in total compose this thesis. The first one is a theoretical 

introduction to the topic and is dedicated to the topic of globalization in 

communication and relevant definitions. The second chapter focuses on the Czech 

Television, which is mainly focused on the content scope after a short introduction. 

Next chapter opens up the theme of a TV format, defines it based on different 

authors’ characterisations, pays attention to the adaptation process, its benefits, 

development of this trend and companies that dominate this business field and fairs 

where such licence purchases are taking place. The theoretical part is finalized with 

the genre typology defining the term format and genre as two different terms that are 

often incorrectly intertwined with one another. 

The practical part starts with the methodology, where the subject of this 

research is stated, followed by the research questions and applied methods. A 

representative sample of the adapted formats by the Czech Television is provided in 

the first chapter of the practical part with the adaptation mechanisms and its specifics. 



 81 

The second part is entirely built around the interviews with media professionals and 

focuses mainly on the question of the appropriateness of foreign adaptations by a 

public medium, followed by motivations and criteria for selecting this type of format. 

 The conclusion is comprised of findings and evaluation of the research 

questions and proposed hypothesis. The hypothesis presuming that domestic authors 

are being neglected was rejected. By buying formats, the Czech Television does not 

restrict the authors, nor puts them in the shadows, as it is often the case that it offers 

them with work and motivates the creation of new and original formats. If the Czech 

Television has an original theme fulfilling criteria of the given program window, it 

will not give priority to format, but rather to the original creations which still make up 

the majority of the of the programming patterns. An interesting finding was the fact 

that even such a strong public broadcaster as the BBC takes advantage of licenced 

shows. It is therefore a trend that has affected the global audio-visual market with the 

difference being that every medium selects its contents in such manner in order to 

fulfil the expectations and necessities of its viewers. The Czech Television must 

choose content arising from the essence of its existence, namely being an educational 

overlap, where entertainment is not the main aim, nor a tool for its fulfilment. 
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Přílohy 

Příloha 15: Transkripce rozhovoru s Janem Maxou 

Proč se formáty kupují? Jaké jsou výhody/nevýhody? 

S formáty je to stejné, jako to bylo kdysi s počítači IBM, že nikdo ještě nikoho 
nevyhodil, protože koupí počítač IBM. Je to v podstatě jakési snížení rizik do jisté 
míry i skutečných a do jisté míry jaksi symbolických v tom smyslu, že to skutečné 
snížení rizika je v tom, že když koupím formát, tak kupuju určité know-how a i 
známý výsledek té věci, čili nejdu do neznáma, což samozřejmě neznamená zaručený 
úspěch, a to druhé snížení rizika je jaksi vůči osobě, kdo o tom rozhoduje nebo kdo to 
produkuje, protože když se nepovede formátová věc, tak jaksi minimálně to je 
snadněji obhajitelné, že se ta věc koupila přesto, že se nepovedla, protože přece jen je 
to formát, má nějaké výsledky, čili to je ten důvod, proč se obecně formátový 
business rozmohl, protože většina televizí jsou korporace a to je standardní fungování 
v korporátním prostředí, lidé mají rádi, když se jim nabízí možnost rozhodnutí, 
v kterém se jejich osobní zodpovědnost a riziko jaksi snižuje. Jistě to funguje i 
v České televizi. Já sám neříkám, že to je moje osobní motivace ke koupi formátu, mě 
zajímá to, že to je něčím vyzkoušené, a navíc mě velmi zajímá i ten adaptační 
mechanismus, který není vůbec jednoduchý. Jako to, jak zachovat, co funguje, a 
zároveň tam přidat, co z toho dělá smysluplnou lokální věc, je velmi zajímavé a stejně 
tak jsou zajímavé příklady adaptací, které nevyšly, kde se vlastně udělaly chyby, že se 
to udělalo málo lokální, anebo naopak se to udělalo natolik volné, že už to přestal být 
ten formát. 

A neměla by se Česká televize věnovat více té původní tvorbě? Nejsou pro ni 
formáty problém? 

To je samozřejmě velice validní debata, jestli veřejnoprávní televize má dělat formáty 
nebo ne. Ta jednoduchá, trošku alibistická odpověď je, že formáty dělají všechny 
veřejnoprávní televize, tak proč bychom nemohli zrovna my, a ta trošku složitější 
odpověď je v tom, že to, že děláme, to, že se rozhodneme pro formát, rozhodně 
neznamená, že dáváme méně příležitostí českým tvůrcům. Je to spíš o efektivitě 
vynakládání prostředků. Představte si, kdybychom my chtěli vyvinout formát, jako je 
StarDance, tak na to vynaložíme milióny, desítky miliónů a bude nás to stát strašné 
úsilí, strašně peněz a navíc upřímně řečeno nemáme takové know-how, abychom 
formát takového typu sami vyvinuli, takže bychom pravděpodobně něco pokazili a 
bylo by to mnoho pokusů a omylů, než bychom se dostali k něčemu, co by fungovalo, 
to je skutečně úspornější koupit ten formát. Samozřejmě, není to jednoduché 
rozhodnutí a samozřejmě ho nejde uplatňovat paušálně, ale obecně je potřeba si 
uvědomit, že třeba u dramatické tvorby stejně zaměstnáváme stejný tým scénáristů, 
jediné, co kupujeme, jsou synopse, vlastně ty scénáře už sepíší, to není překlad, to se 
stejně píše znova a zbytek štábu tam je, čili ano, je tam ten element, že jaksi místo 
české myšlenky kupujeme myšlenku někoho jiného, ale to asi v dnešním propojeném 
světě tvrdit, že jedině české myšlenky mají vzkvétat v české zemi, už je opravdu 
trošku nacionalistické pojetí spíš jako z devatenáctého století. Ale tím skutečně 
neříkám, že tahle debata nemá svoji validitu, má, mohli bychom to snadno přehnat. 

Mě to právě zajímá zejména u té dramatické tvorby, že ještě u té zábavy je to 
pochopitelné… 
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U dramatiky já mám třeba pro páteční okno i po Doktoru Martinovi, který prokázal, 
že takový žánr je úspěšný a smysluplný pro Českou televizi, tak mám stále 
katastrofální nedostatek látek tohoto typu. Lehká komediální látka, ale přitom, což 
v Doktoru Martinovi bylo, s vážným a řekl bych pro veřejnoprávní televizi 
smysluplným obsahem, myslím tím tu medicínskou část, tak to prostě tady nikdo 
nenabízí. Snad to někdo umí napsat, ale rozhodně s tím nikdo nepřichází. Všichni 
chodí buď s detektivkami, nebo chodí s dobovkami a musím říct, že znovu a znovu se 
vracím k tomu, že bych chtěl dělat další pro to páteční okno licenční formát, protože 
logicky Milan Fridrich chce současnost, ale já ji prostě v současném autorském 
zázemí nemám, přes opakované výzvy. 

A zatím tedy byl z té dramatické tvorby Doktor Martin, Svět pod hlavou a 
sitkomy jako Rudy, Kancl nebo i jiné seriály? 

Tyhle dva. 

A se sitkomy to bylo docela problematické, ne? Nejednalo se o úspěšné adaptace? 

Sitkomy neměly úspěch. Já si myslím, že u Kanclu to byl prostě nesmyslný koncept, 
protože Office je příliš specifický a ta cílovka, která ho ocení, ho samozřejmě zná 
v originále a ti, co ho v originále neznají, tak je to pro ně příliš divné. To není úplně 
mainstreamový sitkom a u Rudyho si myslím, že i přestože to mělo hrozné kritiky, tak 
já si vůbec nemyslím, že to bylo udělané špatně, ale že hlavní problém byl v tom, že 
český divák v České televizi nebo prostě od České televize nečeká mainstreamový 
klasický sitkom. 

No to mi řekněte, co tedy čeká? 

No v té komediální tvorbě čeká prostě ty divné lidi, divné věci, oceňuje, když jdeme 
někam na hranu, jako byla Čtvrtá hvězda, Kosmo nebo Trpaslík, to jsou vlastně 
všechno seriály, které měly velmi pozitivní přijetí. Samozřejmě jsou to věci vždycky 
polarizující, které i dost lidí naštvou, ale to je myslím správně, to ukazuje, že je to 
komedie, která, jo, ve chvíli, kdy komedie je opravdu pro všechny přijatelná, tak je to 
takový ten mainstream. A samozřejmě tento typ tvorby se licencovat nedá nebo je 
velmi výjimečné, že bychom našli formát, který by šel licencovat, takže v té 
komediální tvorbě je to složité. 

Tak například z toho Trpaslíka byste mohli vy udělat formát? Je to originální, 
nikdo to ještě nevymyslel, vtipné, prostě dobrá myšlenka… 

V humoru je vkus opravdu hodně odlišný. I třeba rakouské úspěšné sitkomy jsou 
nevysílatelné v Německu, protože to prostě nefunguje. 

No a jaká jsou třeba ta kritéria pro výběr, ať už zábavy nebo dramatiky, aby to 
bylo hodné České televize, tedy veřejnoprávního média? Protože například 
super-formáty, jako byly Idols, Big Brother, ty prostě Česká mít nemůže? Čím se 
tedy řídíte? 

No, vždycky se to musí vztahovat k nějakému jakoby vysílacímu oknu a jeho zadání a 
poptávce toho okna. A my, co se týče velké zábavy, tak vlastně neděláme vůbec 
talentové show, reality show, řadu formátů prostě úplně vynecháváme programově a 
popravdě řečeno v té velké zábavě, tam chceme kombinaci takového feelgood, tedy 
pozitivní zábavy, a pokud možno nějakého vzdělanostního elementu, což třeba 
Nejchytřejší Čech splňoval dobře. Skvěle to splňují Zázraky přírody, což je sice 
banální formát, ale je tam ten vzdělávací prvek a poměr cena-výkon je naprosto 
bezkonkurenční. Což si myslím, že v takovém případě, kdy vy si kupujete nejenom to 
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schéma, ale i obrovskou knihovnu disciplín, otázek, pokusů, čili tady je ta úspora 
peněz obrovská, za ty peníze, co kupujete ten formát, tak ušetříte opravdu desetkrát 
tolik, takže tady i z čistě ekonomického hlediska formát funguje úplně geniálně. 
Takže to je ta velká zábava a u těch menších zábavních formátů, tam vlastně se 
vysloveně soustřeďujeme na věci, které mají nějaký sociální kontext, jsme v tomhle 
ohledu daleko přísnější než třeba skandinávské veřejnoprávní televize, které běžně 
dělají zábavu tohoto typu, hodně pořady manipulované reality nebo seznamovací 
show nebo všelijaké jiné formáty, které by u nás být nemohly a ani bych je nechtěl 
dělat. Popravdě řečeno, ani společensky by nebylo přijato, že veřejnoprávní televize 
dělá něco takového, takže se soustřeďujeme na věci, které, ať už je to infotainment 
typu Doktorka nebo pak jsou to nějaké ty docu-reality formáty, nebo typu sociální 
experiment, prostě snažíme se opravdu o věci, které mají jednoznačný veřejnoprávní 
přesah. A u dramatiky je to vlastně opravdu tak. O licenci uvažuju ve dvou případech, 
buď je to páteční okno, kde mám v nějaké oblasti nedostatek vlastních námětů, 
protože trh je negeneruje a já nemám dost času, abych si sedl s pěti autory a snažil se 
to s nimi vyvíjet, rád bych na to čas měl, ale prostě nemám, takže formát je určitá 
volba, no a potom samozřejmě, když přijde producent, což je případ Světa pod hlavou 
i Doktora Martina, s producentským záměrem, který se do toho okna hodí a využívá 
k tomu formát, tak proč bych ho odmítal, když to dává smysl, je to dobře ustavené a 
ještě ten koncept přinese nějaké dofinancování, což se vlastně v obou případech 
podařilo, no tak logicky je to pro televizi smysluplná kombinace. Ale že bychom 
aktivně vyhledávali formáty, abychom s nimi zaplnili dramatická okna, tak to ne. 

Tak to je relativně nová věc, ne? Formát pro dramatickou tvorbu? 

Ano. Dřív to Česká televize nedělala vůbec. Protože tam je logicky problém ten, že 
Česká televize je zvyklá, že když zaplatí za výrobu něčeho, tak že jí to patří na věky, 
což u formátu není možné, protože držitel toho formátu dává omezené časové období, 
počet runů, a navíc ještě si osobuje práva na tu výrobu. Takže rozsah práv, která 
Česká televize má, je výrazně menší, než bylo zvykem, na druhou stranu je potřeba se 
na to dívat z pohledu reálné hodnoty, protože málo televizních seriálů má třeba 
nějakou hodnotu po sedmi nebo deseti letech. Hodnota té licence je prakticky nula, 
jako že by se vytvořila tak trvalá hodnota, jako je seriál typu Pan Tau, tak to se 
opravdu nestává, dneska je to takřka nemožné. Takže to, čeho se vzdáváme, má tu 
hodnotu velice symbolickou, ale přesto se prostě něčeho vzdáváme. 

Na druhou stranu, když se vezme Doktor Martin, který je velmi mainstreamový, 
tak proč by nemohl jet pořád dokola, tak jako jede už po sto padesáté Život na 
zámku? 

Zas na druhou stranu, když teď děláme ten spin off u Martina, tak v tom máme 
zadarmo prodloužení licence. 

A jak na to reaguje veřejnost a média, na ty zakoupené formáty? 

No, určitě je pohled dvojí. HBO je vlastně obdivována za věci, které jsou formátové 
adaptace, ale my si myslíme, že jestli to někdo řeší, tak je to velmi úzká odborná 
veřejnost. Divákovi je to úplně jedno. 

A co si myslíte, že je na té adaptaci vlastně nejsložitější? 

Nejde jen o televizní formáty, já jsem předtím pracoval ve vydavatelství lifestylových 
časopisů a tam to bylo úplně to samé. Udělat lokální verzi časopisu není o tom, 
převzít materiály a obálku a logo a začít to vydávat, to je velmi složitá chemie, kolik 
z toho převezmu a kolik z toho udělám jinak, aby to sedlo těm lokálním podmínkám, 
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a stejně tak u televizních adaptací je spousta případů, kde se to udělalo špatně. 
Myslím si, že nejsložitější z těch dramatických adaptací byl Svět pod hlavou, kde se 
vlastně v tom anglickém originále detektiv vrací do 70. let, což pro Angličana 
okamžitě vyvolá okamžiky takové té drsné chlapácké školy, co pokuřují cigarety, 
mají sexistické řeči, prostě okamžitě ví každý člověk v Anglii, že když se vrací do 
sedmdesátých let, tak ví, co si představit. Kdežto u nás žádná taková reference není, 
samozřejmě realita byla jiná, ale televizní seriály z té doby vybudovaly představu, co 
to znamená policejní televizní realita. U nás existuje Major Zeman a Malý pitaval 
z velkého města, takže tady autoři museli vytvořit svět, do kterého se ten policista 
vrací, který samozřejmě nemůže být realistický, který je vlastně stylizovaný, takže 
tady ta adaptační práce byla opravdu náročná, taky se to od toho originálu hodně 
odchýlilo. 

Ale i přesto je třeba to koupit, protože ta myšlenka je natolik silná a autorská, že 
ji nejde okopírovat?  

Rozhodně. My jako veřejnoprávní televize jsme vždycky na straně opatrnosti, i když 
tedy, co to bylo? Jo, Zlatá mládež. Na začátku byla snaha o adaptaci formátu BBC, 
ale nakonec se to natolik odchýlilo, že se Kamila Zlatušková zcela správně rozhodla, 
že to nebudou dělat jako licenci, protože ten formát už byl jako původní.  

Ono možná u tohoto typu pořadu, obecně u těch non-fiction je snazší se pouze 
inspirovat než u té dramatiky? 

Vždycky je to těžké. Je to fakt, je to celá věda, je to celá velká praktická disciplína, 
jak vyvinout game show z nápadu. Když není to schéma, tak je to hrozná dřina. 

Existuje na České televizi nějaký limit pro formáty, akvizice, původní tvorbu? Je 
to nějak nastaveno, jak by to mělo ideálně být? 

Ne. 

Protože například na Slovensku jsou svázáni zákonem a mají dáno, kolik 
procent tvorby může být ta licenční. 

Oni mají jiný typ financování obecně – z koncesionářských poplatků, které mohou jít 
na formáty a akvizice, ale financování od státu musí jít jen na vlastní tvorbu. A 
dokonce mají ještě reklamu. Ale hlavní je to, že státní financování nesmí financovat 
cizí zdroje. 

My máme v tomhle svobodu. 

Ale trend těch formátů se stále zvyšuje, ne? 

To bych asi úplně nemohl říct, že by se kupovaly víc a víc. Tak vzhledem k tomu, že 
Česká televize mnohem víc vyrábí a vyrábí mnohem modernější žánry a formáty, než 
vyráběla. Vlastně třeba ty cross-žánrové věci, ty se vůbec nedělaly. Česká televize 
úplně ignorovala posledních deset patnáct let vývoje programmingu. Tohle když jsme 
začali dělat, tak logicky se zvedne i počet formátů, protože opravdu věci jako Třída 8. 
A, tak tohle by bylo nehorázné vyvíjet znova, prostě ten formát existuje, tak to nedává 
žádný smysl to dělat, jako objevovat Ameriku znova, to je hloupost, vyhozené úsilí i 
peníze. 

Tak ona ta tvůrčí invence je natolik velká i u těch formátů, že se na to nedá 
nahlížet jen jako na něco převzatého, co nestálo televizi žádné úsilí… 



 91 

Jak říkám, je milné si myslet, že je na tom méně práce. Celý vývoj funguje tak, že má 
mnoho myšlenek, u kterých strávím málo času, na každý ale vyhodnocuji spoustu 
nápadů, pak v té fázi vývoje se těmi slibnými nápady zabývám víc a už na tom tratím 
nějaké peníze a samozřejmě spoustu z toho je i odpad. Já mám například ve vývoji 
takovou vnitřní kvótu, že cirka 30 % peněz, které do toho vývoje vynakládáme, má jít 
na odpis, abychom měli i neúspěchy. Ale nákupem formátů omezuju, nebo respektive 
umožňuju, abych těch 30 % neúspěchu vyzkoušel někde jinde. Protože něco mám na 
tom počátku už vyvinuté, takže můžu ty vývojové peníze investovat někde jinde, to se 
neztratí, ty se stejně investují. Ano, čili spíš je to potřeba vnímat tak, že to, že dělám 
formáty, mi v jiných oblastech umožní experimentovat a zkoušet nové věci. To jsou 
prostě spojité nádoby. 

A co hodnotíte za úplný propadák a naopak co hodnotíte jako velký úspěch? 

Propadák, no tak co se týče čísel, tak propadák byl určitě Rudy, to dopadlo hrozně, to 
se nedá popsat jinak. Jinak si myslím, že snad si nevzpomínám, že by nějaký formát 
byl úplné zklamání, jako něco se povede lépe, něco hůře, ale totální propadák, to 
nevím, no.  

A chtěli jste někdy koupit nějaký formát, který nakonec uspěl na komerčních 
televizích? 

Určitě. Uvažovali jsme o Tvoje tvář má známý hlas, uvažovali jsme o dánském 
formátu The real we, který si myslím, že je skvělý a veřejnoprávní a že by v České 
televizi fungoval, a teď vážně nevím, jestli nakonec Prima udělala tenhle nebo nějaký 
podobný a celé to téma tak smázla takovým nešťastným způsobem, takže jsme se 
k tomu už nevraceli. 

A tu Tvář jste nekoupili proč? 

No, v podstatě dva důvody. Jednak tam byly pochybnosti, jestli to splňuje 
veřejnoprávní prvek, jestli to skutečně už není jen cirkus, což se ukazuje, že asi je, a 
druhá věc byla, že jsme to chtěli dělat společně se slovenskou televizí a slovenská 
televize z toho vycouvala a upřímně řečeno pro nás by to byla tak velká finanční 
zátěž, že by to nedávalo smysl. 

Otázka je, jestli vlastně, kdybyste dali do Tváře tu kultivovanost, co dáváte třeba 
do StarDance, tak jestli by ten formát ještě vůbec fungoval. 

Právě že asi ne. 

A když se nějací novináři vyjádří o StarDance, že je to komerce, tak to už asi 
není relevantní, ne? 

Víte co, slovo komerční samo o sobě nedává žádný smysl. Co to vlastně znamená 
„komerční“? Že to děláme pro peníze, že na tom vyděláváme peníze, jako ano, 
logicky o StarDance mají zájem sponzoři, protože to je nejsledovanější zábava, nebo 
do Facu to byla nesledovanější zábava v českých televizích, takže logicky, ale není to 
ten primární důvod, čili je třeba definovat, co znamená slovo komerční, a pak se o 
tom můžeme bavit. Protože definice ,Je to příliš zábavné, tak je to komerční,‘ je 
prostě hloupost. Často tyhle komentáře vyplývají z toho, že si lidi nepřečetli, co je 
povinností České televize ze zákona, že naší povinností je mimo jiné i bavit, ne jenom 
vzdělávat a poučovat. 

O jaká všechna kritéria Vám jde, protože není to na České jen o sledovanosti? 
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Ano, je tam celá řada faktorů, z nichž pro tenhle typ jsou důležité zejména 
sledovanost, spokojenost, originalita, zaujetí a samozřejmě i public value. Tedy i 
cena, za kterou je těchto parametrů dosaženo. To jsou zhruba ty nejzásadnější 
parametry, přičemž sledovanost vyplývá z měření sledovanosti, což dělá pro všechny 
televize agentura, která dnes zahrnuje nejen televizní sledovanost, ale i sledovanost na 
internetu a ty ostatní tři se měří dotazováním. Taky nezávislá agentura, která to dělá 
poměrně sofistikovaně. 

Příloha 16: Transkripce rozhovoru s Milanem Fridrichem 

Jaké jsou důvody pro nákup licenčních pořadů? 

Těch důvodů je hned několik. Jedním je, že se přibližně před dvaceti lety roztrhl pytel 
s tím, že se taková ta klasická estráda a klasický pořady, které de facto v těch 
televizích si byly velmi podobné, tak že začaly vznikat originální formáty, které se 
jmenovaly reality show, talentová show a tak podobně. No a firmy, které ty talentové 
show vymyslely, tak se zároveň dokázaly prosadit tak, aby je ve formě licence 
prodávaly dál. Jako první z reality show byl třeba Big Brother, který vznikl 
v Holandsku. Mezi talentové show, nejvýraznější byl určitě Talent nebo Superstar 
nebo něco takového. Ono to mělo předobraz i v těch národních našich věcech, tady 
kdysi existovaly soutěže různé, Deset stupňů ke zlaté a Zpívá celá rodina a tak 
podobně, takže zábava jako taková nebyla úplně inovační, ale začalo se operovat 
s tím, že jakmile vymyslíte show, tak že to je nějaký statek duchovní, který někdo 
vlastní, má na to autorská práva, no a zjistilo se, že když je v některé zemi něco 
extrémně úspěšné, tak proč vymýšlet něco ještě s tím rizikem, že to tomu bude 
podobné a vzniknou nějaké mezinárodní spory, když se to dá koupit jako licence. 

Tím dalším faktorem, který v tom je, je ten, že mezi televizemi a výrobcem existuje 
něco jako sdílená solidarita nebo sdílené riziko. My když máme StarDance, tak se 
kupovala licence v době, kdy BBC odvysílala několik řad úspěšně a prodala to do 
několika zemí a ukázalo se, že to je velmi atraktivní, že to kupují i veřejnoprávní 
televize a že se na tom dá postavit televizní zábava, program televizní zábavy, a BBC 
už vlastně tím svým vysíláním garantovala, že tam je nějaký potenciál, a pak už je na 
Vás, jako to dobře lokalizujete, jak to dobře uchopíte, jak se s tím poperete, 
nacastujete, vyberete tance a uspořádáte celý ten večer, ale máte k tomu pomůcku, 
protože ke každé té licenci nebo ke každému tomu většímu formátu existuje takzvaná 
bible, ve které je popsané všechno od A do Z. Máte vymyšlené dekorace, máte 
vymyšlený systém porotců, systém toho tancování a spoustu dalších věcí do 
nejmenších podrobností. Takže Vám odpadá vývoj, odpadá Vám takové to 
přemýšlení nad tím, jestli touhle cestičkou se mám dát doprava, nebo doleva, nebo 
jestli mám jít radši veprostřed, už více méně za Vás někdo na začátku odpracoval 
tohle a vzhledem k tomu, že je neustálý hlad po inovacích v televizi, je hlad po tom, 
aby se představovaly nové věci, televize bojují nejen v nadnárodní úrovni. Vezměte 
si, že před deseti lety tady byly čtyři televize de facto, dnes těch televizních kanálů je 
tak třicet až třicet pět volně šířených a v tom samozřejmě je mnohem vyšší 
konkurence, mnohem větší boj o diváka, který má větší portfolio toho, čím se může 
bavit, na co se může dívat. Takže vlastně je třeba se trefit do toho, co divák ocení, 
v případě České televize ještě, aby to ocenil jako veřejnou službu, aby se mu to líbilo, 
aby to mělo vysoké kvalitativní parametry, aby se s tím ztotožňoval… Tlak je veliký a 
opírání se o licence je běžné jak u veřejnoprávních, tak komerčních stanic, dnes jen 
každá sahá po jiném obsahu, to je asi ten nejzásadnější rozdíl. 
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A to mě právě zajímá, jak tedy vybírá? Protože ona nemůže vzít Big Brothera a 
adaptovat ho, to by přece nešlo. 

Určitě ne, to bychom neudělali. Ale co jsme udělali, že jsme vzali licenční formát 
Doktorka podle Doktora Ozze, který jsme lokalizovali pro náš trh, a odvysílali jsme 
tři řady s MUDr. Cajthamlovou. Teď vlastně na jaře běží čtvrtá série, potom třeba 
jsme měli licenční formát Teenage Boss, který se tady adaptoval pod názvem Hlava 
rodiny, a oba dva tyto formáty mají v sobě velkou edukační úlohu, jeden z hlediska 
medicíny a těchto věcí a ten druhý z pohledu finanční gramotnosti, mezigenerační 
komunikace, konfliktu a čehokoliv dalšího. 

Takže hledáte něco, co má nějakou přidanou hodnotu? 

Ano, určitě. Má to přidanou hodnotu, má to vzdělávací charakter, má to třeba přesah 
do historie nebo do vědy. 

A otázka typu, že kupujete hotovou věc a nemáte tak práci pro místní tvůrce, 
Vás jako veřejnoprávní médium netrápí? 

Ono to není hotová věc. Vy si koupíte jenom kus papíru a celé to musí udělat místní 
tvůrci, musí to mít místního režiséra, místního producenta, stejně to musí mít místního 
scénáristu, stejně to musí mít někoho, kdo tady vytvoří tu dekoraci, odnikud se 
nepřiveze. Tady se najme studio, všechno se udělá tady. Jediná věc, která je, je ta 
idea. Vy si kupujete ideu a zpracování té ideji na papíře, to je všechno, co máte, což 
znamená, že v tomhle ohledu nikdo vlastně nikoho o nic moc neochuzuje. Ale pokud 
by tady byly super originální náměty, tak je to ještě lepší varianta, a samozřejmě že po 
takových nápadech se pak vrhnou ty nadnárodní společnosti, jako je Fremantle nebo 
Endemol nebo Zodiak nebo jiná, kdybychom to odvysílali, a určitě budou chtít s námi 
podepsat smlouvu o tom, že ten náš formát, který my máme, budou nabízet dalším 
televizím a podělíme se spolu o případný zisk, který z toho potom bude. Takhle to 
normálně funguje, většinou ty show vznikly v nějakých menších televizích, nebo 
nezávislá produkce ji vymyslela, a pak tyhle nadnárodní společnosti, které kumulují 
formáty u sebe a fungují jako takový velkoobchod, tak se o Vás v tomhle ohledu rády 
postarají, ale ještě druhá věc je ta, že když se bavíme o formátech, tak formátem už 
dnes není jen zábava, formátem je i seriál, film. 

Dnes vyšla tisková zpráva, kde se píše, že naopak i Česká televize má v tomhle 
ohledu co nabídnout. V Německu chtějí koupit formát Labyrint, takhle vezmou ty 
scénáře a celé si to samozřejmě musí přepsat do svého prostředí, neboť tam funguje 
jinak soudní systém nebo třeba policejní systém, ale mají tu základní ideu a ta 
základní idea a ta story a ty vztahy tam jsou hrozně důležité, protože už jsou pro ně 
vymyšlené, teď se na to vrhnou scénáristi, kteří to dopilují, pak to nějaký režisér bude 
muset natočit, obsadit německými herci a tak podobně. Stejně tak vlastně i 
v Holandsku uzavřeli opční smlouvu na Labyrint, ve Francii podepsali opční smlouvu 
na ten třídílný miniseriál Spravedlnost, takže je vidět, že obecně obchod s licencemi 
má teď strašnou spoustu různých podob a je v boomu, velmi kvete. Kvete proto, 
navzdory tomu, že se hodně věcí dělá, tak přesto, když se něco stane hodně úspěšným 
a zajímavým, tak se to dá globálně pojmout a můžete to de facto lokalizovat 
v jakékoli zemi. Máte ušetřenou práci v tom ohledu, že už vidíte, že už tohle schéma 
někde fungovalo. A většinou se to dělá proto, protože se to prostě některým těm 
nákupčím líbí, líbí se jim ta story a to, že už je to takhle vymyšlené, a není to nějaké 
oslabování originální tvorby, třeba Labyrint tady musel někdo originálně vymyslet, 
třeba u nás, ale jinde ho natočí a nebude tam vymyšlený, ale zlokalizovaný, a stejně 
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tak my jsme koupili Doktora Martina nebo Svět pod hlavou, kdy to byly seriály, které 
se tady taky musely přepsat. Doktor Martin je v Anglii v přímořském městečku, 
zatímco u nás v Beskydech, naprosto jiná kultura, naprosto jiné společenské vztahy a 
zázemí. To samé je Svět pod hlavou. Life on Mars je Británie, kdežto když tady jdete 
zpátky třicet let do historie, tak narazíte na socialistické Československo, což se nedá 
srovnat s Británií třicet let zpátky. Takže práce pro tvůrce na tom stále je, ale ta idea, 
kterou kupujete, tak ta je v tomhle ohledu prověřená, a tím pádem máte trošičku o 
jeden problém míň, což ale neznamená, že by televize jako taková nebyla nervózní 
z toho, jak to dopadne, z toho, jak se to natočí, jak to diváky zaujme a tak podobně. 
Nikdy nemáte dopředu vyhráno, ale víte, že někde už to zaujalo a že je to zábavné, že 
by to mohlo lidi bavit. 

A například u toho Světa pod hlavou, i přesto že je naše verze natolik odlišná, 
tak je třeba tu ideu koupit, aby nás držitelé formátu nemohli nařknout 
z okopírování? 

Určitě. A to zase si nenalhávejme, že jsou televize, které tyhle věci mají tendenci 
ukrást. Druhá věc je ta, že u veřejnoprávních televizí, a zejména těch velkých, je to 
tak, že navazujete seriózní vztahy s těmi partnery, a když tohle jednou uděláte, tak 
seriózní partneři s vámi nebudou chtít spolupracovat, můžete přijít o nějaké jiné 
zajímavé formáty jenom kvůli tomu, že oni budou mít obavu, nebo budou solidární, 
že vy jste nařčena z toho, že jste okopírovala nějaký formát. A druhá věc je, že 
většinou ty velké společnosti takové věci dávají k soudu, protože nechtějí dopustit, 
aby to jejich duševní vlastnictví někdo vzal a čistě okopíroval. Ale to, že na Big 
Brothera vznikly odvozené licence, které si tu věc odvodily a udělaly, tak to se stalo. 
Silně se inspirovaly modelem kontejnerové show a rozšířily to do dalších zemí. No a 
je samozřejmé, že Endemol s nimi měl spory, a nevím, jak to dopadlo, ale pak čelíte 
dalším problémům a televize, jako je Česká televize, se v tomhle chová korektně a 
v dnešní globalizované době, pokud my sami chceme uspět s našimi formáty, 
abychom je prodávali dál, tak to by se stejně tak někdo mohl podívat na Labyrint a 
napsat si to doma úplně sám. Respektuje se určité právo na duševní vlastnictví, právo 
tvůrce na duševní vlastnictví a na základě toho je obchod s těmi formáty. Jinak byste 
se mohla podívat na švédské Milénium nebo švédský Most a okopírovat to a nežádat 
o licenci, takhle to ale v minulosti fungovalo, mimochodem. Obchod s právy je věc, 
která je stará tak od devadesátých let. Předtím se běžně dělo, že někdo se na něco 
podíval a pak si to natočil doma sám, protože neexistovalo něco jako globální TV 
business, kdežto dnes už to tak existuje. 

A jak je to tedy s poměrem originální tvorby, formátů a akvizic? 

Tak tohle je na každé televizi, ale u veřejnoprávní, jako je Česká televize, je hlavní 
důraz kladený na původní tvorbu a té je taky nejvíc. Formátů máme vyloženě pouze 
jednotky kusů, pár, vlastně oživují a osvěžují naše vysílání, ale to gros je v originální, 
původní tvorbě a akvizice je v tomhle ohledu taky doplňková, protože už v tom názvu 
Česká televize je, že vlastně to, na co se klade největší důraz, je právě tohle. 

Ale i tak zaplňují formáty ta nejstěžejnější programová okna, jako páteční či 
sobotní primetime? 

Ano. Ale ne úplně vždycky. 

Takže vlastně je to o tom, že chybí náměty, a tudíž se použije zahraniční 
myšlenka, protože s tou by tady nikdo nepřišel? 
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Ano, ale řekl bych to jinak. Prostě máte dneska daleko větší možnosti, ze kterých 
můžete vybírat. Nejste odkázaná jen na to, co vymyslí daný člověk na daném 
teritoriu. Můžete pracovat i s tím, že někde něco už někdo vymyslel a vy si k tomu 
vyrobíte svoji národní verzi. Je to výhoda v tom, že je tam i ten tlak na domácí tvůrce, 
aby zvyšovali kvalitu, aby měli originální nápady a náměty. Prvotní pro nás je, 
abychom měli originální nápady a náměty, ale člověk se nemůže bránit tomu, když 
někdo přijde s fantastickým formátem a chce ho lokalizovat. Většina lidí de facto si 
ani neuvědomí, že třeba Svět pod hlavou je licenční formát. Berou to, jako že to je 
původní seriál. 

A ty licence kupujete nejčastěji od veřejnoprávní BBC, anebo to je jedno? 

Třeba Svět pod hlavou, s tou licencí přišla nezávislá produkční společnost tady, která 
produkovala Svět pod hlavou v koprodukci s Českou televizí. U Doktora Martina, tam 
to bylo ve spolupráci, o Doktorku jsme projevili zájem přímo my jako televize a BBC 
sama pracuje s cizími formáty, to nejsou všechno její formáty. Když ona vysílá 
soutěž, jako je Pointless, což se u nás jmenovalo Míň je víc, tak je to soutěž, kterou 
vlastní Endemol. 

Já jsem právě myslela, že jak mají BBC worldwide (licenční divizi), tak že si 
přímo vyvíjejí pro sebe… 

To mají. Takhle určitě prodávají ty svoje formáty, ale z hlediska vysílání využívají i 
formáty jiné, jako Got Talent a tak podobně. StarDance prodávají oni přímo, ale pak i 
oni sami mají formáty, které mají od jiných vlastníků formátů, a obohacuje to jejich 
vysílání. Ani vlastně tak velký vysílatel a production house, jako je BBC, se neobejde 
bez tohoto trendu, což je zajímavé. 

A zrovna StarDance se dá hodnotit jako nejúspěšnější formát? 

Určitě z hlediska úspěchu a tradice je StarDance king v tomhle ohledu. 

Možná to byl i takový první velký formát, ne? 

Byl to první velký licenční formát pro Českou televizi z hlediska toho, že to je pro 
masového diváka, a vzhledem k tomu, kolik třeba stojí jedna epizoda, a tak. A taky že 
už jsme odvysílali osm řad, což je taky věc unikátní a neuvěřitelná, a máme opce na 
devátou a desátou řadu, takže plánujeme další vysílání. 

Měli o StarDance zájem i komerční televize? 

Určitě. Akorát ČT přišla dřív. StarDance v těch zemích, kde funguje CME, což jsou 
země, jako je Slovensko nebo Slovinsko, Chorvatsko, tak tam všude má tenhle formát 
CME jako komerční vysílatel, kromě ČR, kam přišli později. Česká televize to prostě 
získala rychleji. 

A zrovna u tohoto pořadu nemáte pochyby, že by se nejednalo o formát hodný 
veřejnoprávní televize? 

To záleží, jak se na to člověk podívá. Pokud se na to dívá přes to, že to je úspěšné a 
mohlo by to vydělat peníze, tak potom komerční bude i operní představení, pokud se 
na něj bude chtít podívat milión lidí. Tahle optika je v tomhle ohledu falešná. 
Veřejnoprávní je to v tom ohledu, jakým způsobem to integruje a jak to rozvíjí českou 
televizní kulturu. V tomhle ohledu většina věcí, které Česká televize chce mít a chce 
dělat, tak nějakým způsobem rozvíjí kulturu a stará se o ni. Tohle je taneční soutěž, 
která motivuje, může pomáhat lidem, aby šli tancovat, navíc uvádí celebrity do nové 
situace, ve které se musejí snažit a soutěžit spolu, ukazuje profesionální tanečníky, 



 96 

přináší lidské příběhy. Je to show, která patří k velké veřejnoprávní televizi, a proč ji 
nemít. Dokážu si představit i talentovou show. Co je výsostně veřejnoprávnějšího, než 
je souboj talentů? Všechno záleží na tom, jak to zpracujete a jakou tomu dáte 
přidanou hodnotu. 

Příloha 17: Transkripce rozhovoru s Michalem Reitlerem 

Co je podle Vás největší výhodou koupeného formátu? 

Největší výhoda je, že nemusíte absolvovat celý finančně, časově i kreativně náročný 
výzkum. Dostanete CO a JAK. V případě zábavních formátů to nejdůlejžitější, na čem 
show stojí, a zároveň k tomu dostáváte, jakým způsobem je to zprocesované. 
Disciplíny máte už někým promyšlené a vyzkoušené. Takže to, co Vám to ušetří, je, 
že už někdo udělal vývoj, dal velké peníze do toho, aby i ohledal, jak to nedělat. To je 
vlastně v zábavě, vůbec u těch licenčních věcí to nejcennější, že někdo zainvestoval. 
Proto taky v Čechách nevznikají původní formáty, protože tady nikdo nemá dost 
peněz, času, obecně velkorysosti, aby platil rok a půl peníze do něčeho, co se 
neodvysílá. Nevybavíte si za posledních deset let nějaký úspěšný původní formát. To 
máte jako licence na výrobu aut. Rumuni koupili licenci Renaultu, aby mohli dělat 
Dacii. Sami by to nevyvinuli. Stejným způsobem koupili Poláci Fiata, aby nemuseli 
investovat obrovské peníze do chyb. Představte si, že něco zkoušíte napsat, pak 
natočit, pak to zkoušíte na divácích, zjistíte, že vám to nefunguje, teď zkoumáte, proč 
vám to nefunguje, celé to vyhodíte, musíte vysvětlovat akcionářům nebo 
koncesionářům, proč vyhazujete statisíce, zatímco nic neexistuje.  

Riziko při nákupu licence je, když si nevyberete tu správnou zrovna pro váš trh, váš 
záměr a vaše schopnosti. Může být i nekvalitně připravená. My jsme takto neodhadli 
koupi licence na soutěžní pořad Můžeme dál? Koupíte soutěž, izraelskou, která 
funguje fantasticky. Moderátor chodí za lidmi do domácností a tam s nimi hraje 
vědomostní soutěž. Jenže ono je to celé více hravé než soutěžní. Není tak důležitá 
soutěž a pravidla jako spíš ten princip, že chodíte k lidem domů a u nich doma 
soutěžíte a tím je to zábavné. My jsme to udělali stejně a u nás lidi říkali, že to není 
regulérní, protože nemají všichni stejné podmínky. Takže ten pořad vůbec nepřijali. 
Hrozné. A to si vezměte, že to máte ve vysílání druhý týden, vidíte, že to je v háji, a 
máte vyrobených osmdesát dílů v archivu a teď s tím žijete ještě půl roku. To 
znamená, že když si špatně vyberete licenci, můžete to stokrát dobře vyrobit, už to 
nedoženete. Přičemž pořad by asi velice dobře fungoval na Primě nebo na Nově, ale 
rozhoduje i kontext a očekávání diváka od televize, která jim to nabízí. Kdybyste se 
na ten formát koukla, je vážně zábavný, ale v České televizi absolutně 
neakceptovatelný. Prostě jako když přijdete do opery v perfektním outdoorovém 
oblečení. Je to nepatřičné, zatímco jinde skvěle funkční. Ale z Opery vás vyhodí. Asi 
stejně jako na hory nejedete v obleku. 

A jaké jsou podle Vás akceptovatelné formáty pro Českou televizi? 

Pro Českou televizi jednoznačně musí obsahovat nějaký edukativní prvek. Zábava je 
cíl na Nově, na Primě a je to úplně v pořádku. Prostřeno nebo Výměna manželek jde 
za zábavou do krajností, což jsou obojí licence. V České televizi nesmí být zábava cíl, 
ale má být prostředek pro nějaké užitečné sdělení. Výměna manželek by v ČT byla 
v této podobě nemyslitelná. Diváci jsou v tom hrozně přísní. Sice stejní diváci, ale od 
ČT mají jiná očekávání. Proto funguje StarDance. Je to elegantní, klidná, pro diváky 
bezpečná show povznášející společenskou dovednost.  
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A kdyby byla Tvoje tvář na České televizi, tak by se muselo změnit kompletně 
její obsazení a vlastně celá ta show? 

No, ona by asi nemohla mít takový hrot. Vy byste to musela nějak brousit, do nějaké 
kultivovanosti. Tím tomu ovšem snižovat atraktivitu. Tvář stojí na určité pouťové 
křiklavosti, drastičnosti. A ta prodává snáz než kultivovaný projev. Vezměte si, co 
tady funguje, StarDance, už roky. Když se díváte na StarDance a skončí to, tak máte 
pocit, že jste jako kultivovanější, funguje to výborně. Kde domov můj?, perfektně, 
nejobyčejnější, nic se tam netřpytí, nic tam neduní, žádné napětí, jenom je tam Háma 
a říká: „Víte, která řeka má sedmnáct splavů?“ A ti doma říkají: „Znám Česko, 
protože to je Jizera.“ – to by bylo na Primě mrtvé. 

I když jsme s formátem Nejchytřejší Čech nakonec zvítězili, měli jsme velké potíže 
s prvotním přijetím diváků, protože nám vyčítali, že vítěz nebude nejchytřejším 
Čechem, že to je blbost. A mají pravdu. Nepřihlásí se tam nejchytřejší lidi, jak totiž 
měřit chytrost. Navíc disciplíny netestovali chytrost, ale bystrost. To je chyba 
marketingová, naše, že se to nemělo jmenovat Nejchytřejší, ale Nejbystřejší… 

Vlastně i ten původní formát se jmenuje The brightest… 

No jasně, že nejbystřejší, a my jsme udělali chybu, protože chytrost vedla 
k očekávání, že půjde o znalosti, a v tom byl neodhad té věci, že Češi milují  ověřovat 
si znalosti, něco, co je jim sice k ničemu v životě, ale oni si to stále pamatují a tady 
jim to dělá radost. AZ kvíz, že si ověřují, že mají znalosti. Jsou ve tři doma a celý den 
někde dělají nějakou práci, co je netěší, a přijdou domů a ověří si, že si pamatují 
prostřední jméno Karla Borovského. S tímhle my jsme se potýkali u Čecha, že jsme 
lidi špatně zavedli. Druhá věc byla, že jsme tam měli hodně postřehových disciplín, 
takže nám vyčítali, že to není nejchytřejší Čech, ale nejrychlejší. Vlastně při adaptaci 
toho formátu to je nejzranitelnější místo – první je vybrat si dobrý formát a pak to 
správně adaptovat. Třeba ten Raymond byl adaptovaný neobratně, stejně jako Helena 
na Nově. To jsou prostě nevhodně adaptované nebo rovnou špatně zvolené sitkomy 
k adaptaci. Stejně jako Kancl. Naopak Doktor Martin je adaptovaný poučeně. 
Adaptace je vlastně přizpůsobení formátu na specificky národní podmínky. A to i 
přesto, že obsadili na roli špičkového operatéra v nejlepších letech Donutila, který je 
na to moc starý, takže pak různé vztahy mezi postavami skřípou. To jsou ale nakonec 
detaily, když se vše ostatní podaří. 

Ale Čech nakonec zvítězil tím, jak lidi překvapil, tím, jak je to pestré. Naštěstí. A tak 
jsme udělali druhou řadu, kde už název nikdo neřeší. 

A nebyl problém třeba s tím, že to je řekněme velkolepá show hodná komerčních 
televizí, ještě v kombinaci s Romanem Šmuclerem obsazeným do moderátorské 
role? 

Na začátku ano, na začátku byl, protože diváci říkali Šmucler – vykopávka z Novy. 
Jenže to jsme věděli dopředu, že musíme Šmuclerův obraz změnit. Věděli jsme, že 
Šmucler je vnímaný jako občas přemoudřelý až protivný. Měl navíc z Novy návyk, že 
vytvářel drama tím, že byl ostrý na soutěžící, což jsme potřebovali silně omezit. Jeho 
silná stránka je, že je autenticky chytrý, jako doktor ví, o čem mluví, takže my jsme 
mu psali texty jako postavě, tak aby, když on něco říká, tak aby to bylo odborné, a 
vystřihávali jsme všechny možné šťouchance. 

Snažili jsme se být autentičtí i v jiném směru. Když na ČT prostřihnete diváky, co se 
řežou a ono to není vtipné, tak na Nově to nevadí, na Primě to nevadí, ale v České 
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řeknou ,Hele, nedělejte z nás blbce,‘ takže my jsme vyhazovali smíchy, velké 
bouřlivé aplausy, když přijde Šmucler. 

Snažíte se formát adaptovat na diváka, kterého očekáváte, že tam bude, a my jsme si 
říkali, bude tam divák AZ kvízu, což jsme se přepočítali, protože první, kdo odešli, 
byli fanoušci AZ kvízu. 

A největší úspěch to mělo tedy u jakého diváka? 

Nám tam zůstali ti, co jsou bystří, což pro sobotní publikum není ideální, takový 
divák tam nebývá. Sobotní publikum usedá k televizím, aby volně relaxovali. Na 
gauči. Jim je dobře u Zázraků přírody, protože jsou pomalé, vlídné. Nejchytřejší Čech 
měl problém v tom, že když už se nám přihlásili chytří soutěžící, nemohli jsme dělat 
lehké disciplíny. Takže se daly hrát obtížně doma. A jakmile divák doma nestíhá, 
berete mu radost ze hry, zasahuje to jeho sebevědomí, tak Vás vypne. Během prvního 
večera jsme přišli zejména o cílovou skupinu 55+ a převážně muže, ti to egem 
neunesli. 

A jaká je u formátu tohoto typu tvůrčí svoboda? Měli jste možnost do něj nějak 
přispět? Nebo jste se museli striktně držet té bible? 

Oni byli velkorysí. My jsme dělali scénu po našem. My jsme to udělali podle mě 
lepší, modernější. Byl tady konzultant, kterého vy si musíte zaplatit, a on si vás hlídá, 
jak to děláte. Byl nadšený, to bylo dobré. Ale to i u Světa pod hlavou, oni vědí, že 
když to dostane do rukou nějaký tým, který má ambice a zkušenost, tak jsou rádi, 
protože pak použijí ten váš produkt k jejich větší slávě. Ono to není tak úplně naše, 
my to máme jakoby půjčené, my to odvysíláme, ale stejně je to jejich. Oni šíří dál do 
světa novou verzi a vylepšenou. Logo jsme museli zachovat, disciplíny jsme použili, 
ty, co se nám líbily, ty, co se nám nelíbily, jsme nějak posunuli, upravili a oni to 
odsouhlasili. To nebývá problém nikdy. 

Takže je i u tohoto typu (non-fiction) pořadů relativní volnost? 

Je. Ona ta volnost je do té míry, pokud nepoškodíme brand. Chtěli vědět, kdo to bude 
moderovat, chtěli vědět, jak to vypadá… 

A oni mají právo veta ve všem? 

Můžou to blokovat. Ale na druhou stranu my platíme, takže oni nám nemůžou tu 
investici úplně zastavit, takže se právě vyjednává, které věci mohou blokovat a kdy 
jim je máme dát dopředu vědět. Velcí prodejci licencí znají Českou televizi. Je jistou 
zárukou kvality. Když pak vidíte, jak vypadá holandská verze, a vy víte, jakou máte 
ambici, tak se nebojíte. Víte, že budou rádi. Ale máte tam samozřejmě danosti, které 
nesmíte porušit, zároveň i oni mají povinnost Vás vybavit hudbou, grafickým setem, 
v bibli je, kolik dnů příprav, kolik dnů předtáček, kolik scénářů, kolik otázek, což je 
pro nás nepoužitelné, protože my bychom to prostě nezaplatili v tom čase, ve kterém 
to dělají, a je to spíš doporučující. 

U Nejchytřejšího Čecha jsme dostali opravdu kvalitní bibli. To se Vám klidně může 
stát, že dostanete sešitek. Třeba Zázraky přírody, tam už dávno vymýšlí pokusy 
dramaturgyně. Ta už dávno nemá nic, má jen licenci a sama si hledá pokusy. 

Já myslela, že tam je právě výhoda, že oni dostávají ty reportáže… 

Ne, naopak, oni si je berou naopak od dramaturgyně ČT. 
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Ale dostávají nějaké hotové natočené věci, ne? Třeba o těch zvířatech jako 
orangutanech a tak, to přece netočí ČT, to dostane hotové... 

No, ale ne od majitele licence, to si někde koupili z nějaké databanky. 

No a proč se to tedy vůbec kupuje? 

No, protože když chcete dělat další řady, nemůžete je dělat bez licence. Nechcete to 
ukrást.  

Na druhou stranu jsou zábavní licence už dlouho v krizi. Jedna z posledních 
originálních věcí je pravděpodobně Pop Idol nebo něco takového. 

Hodnotíte Nejchytřejšího Čecha jako povedený projekt? 

Ano. Název vás svazuje první tři epizody, a pak už lidi nevnímají, jak se to jmenuje, 
ale spíš, jaké to je. A proklouzli jsme skrz to a řekli jsme si, že uděláme ještě druhou 
řadu, protože lidi začali oceňovat, že se dozvídali něco o mozku. U té druhé řady jsme 
si zjistili, co na tom lidé oceňují, a posílili jsme to, a naopak potlačili to, co jim šlo na 
nervy. 

To už jsme si jeli úplně sami. Z toho originálu jsme nevzali nic. Úspěch to je, Česká 
by chtěla třetí řadu. Už ani neřešíte vnitřně licenci, protože už ji máte pod kůží, a 
pracujete ve světě, který má nějaká pravidla. 

U Světa pod hlavou by mě zajímalo, když je ta česká verze naprosto odlišná od té 
původní, tak co se vlastně kupuje? 

Koupila se celá licence, ale vlastně ta inspirace prošla nějakým jednáním mezi Vráťou 
Šlajerem a BBC. To vzniklo od scénáristy Ondřeje Štindla, který říkal, že by to 
adaptoval na podmínky komunismu, a to je posun. Vráťa správně rozpoznal, že pro 
majitele licence se rozšiřuje teritorium, kam to může nabízet, protože ve východní 
Evropě nelze držet originál, že se hrdina propadl do let, kdy to bylo bezva. Když 
přišel Vráťa s tím, že to budeme adaptovat do komunismu, vznikne verze, kterou 
můžete najednou nabízet Polákům, Maďarům… 

Takže jste opět majiteli licence pomohli? 

Vlastně ten obchod je vždycky výhodný pro majitele licence. 

Dobře, takže oni Vám to umožnili takhle adaptovat, a co jste si vzali z té původní 
verze? 

Ten nápad. Ono je tam toho víc. Ondřej Štindl vlastně dostal do vínku koncept, což je 
u té autorské věci to nejsložitější, že máte myšlenku a hledáte cestu, jak ji odvyprávět 
nějakým způsobem, který je jednak přitažlivý a jednak Vás dovede k nějakému 
poznání. A ono se to propojilo s tou Ondřejovou znalostí 80. let. O některé věci se 
opřel, některé scény dokonce zachoval úplně, ale vlastně bylo to hodně na něm. To je 
vlastně cenné na adaptaci, když je to nové dílo, když to není jen bum bum, stejné. To 
udělali Rusové i s anglickými písničkami. To je úplně neuvěřitelné, dokonce ty 
policisti u nich jsou frajeři, to nechápete. A třeba jim to funguje, oni musí znát trh. 
Vráťa se rozhodl správně, že to bude anti-nostalgický seriál. A když to předložil 
BBC, tak on teď funguje trend, že Britové obecně poptávají věci zpoza železné 
opony, baví je to. Takže se ty věci spolu dobře potkaly. 

A u tohoto typu pořadu předpokládám, že nebyla žádná bible, že se jednalo jen o 
scénář? 
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Ano. Tam dostanete scénář a nějakou produkční rozvahu. To jednání bylo založené na 
tom, že je to mimořádná příležitost vrátit se do komunismu a nechat tu postavu trpět 
v naší minulosti, v nesvobodě.  

A kdyby se to nekoupilo, tak by je mohli Britové nařknout, že to je okopírované, 
i přes ty odlišnosti? 

No určitě. Ten princip je jasný. V zábavě tohle snadno obejdete, ale u hrané věci 
těžko, že se někdo propadne do minulosti, je v kómatu.  

Já bych si právě myslela, že to je naopak, že u zábavy se spíš přijde na to, že to je 
okopírované, než u dramatiky. 

Ono se přijde, ale je Vám to k ničemu, protože tam se nejde chránit. Tam přidáte 
jednoho soutěžícího, a je to. Nehrají čtyři, ale pět, a je to. Je to spíš věc etická. Třeba 
Česká televize tohle zcela správně dělat nechce. V zábavních formátech není problém 
si tu věc udělat po svém. Proto mohl být vedle sebe Big Brother a VyVolení, originál 
je samozřejmě Big Brother. 

Jak je to s licencí u Světa pod hlavou, je možné to reprízovat a tak? 

Tam se platí za reprízy, ale nevím přesně kolik. Je to časově omezené a z repríz 
platíte, to je prostě princip tohoto obchodu. Vy vlastně vytvoříte věc novou, ale pořad 
je to jejich. Vy rozšiřujete jejich produkt. 

Ještě jsem si říkal, že u té licence je v Česku zajímavá okolnost, že se měří jiným 
metrem u komerčních televizí, když dělají licence, a jiným metrem České televizi. 
Třeba u HBO se považuje Mamon za skvělý počin, že to byla licence, tak nad tím se 
nikdo nepohoršoval, zatímco Česká, když udělá něco licenčního, tak se říká: ,No jo, 
to je licence, místo aby dávali práci scénáristům, tak koupí licenci.‘ Jako kdyby to byl 
znak nekvality, nedostatku ambice. 

Tak ta práce těch scénáristů je stejně obrovská, ne? 

Přesně. Umožňuje dávat práci scénáristům. Oni ji musí odvést. To není, jako že se to 
dá do Google Translator a vy to natočíte a je to. Je to nový tvar, nové dílo a zrovna 
Svět pod hlavou udělal obrovskou službu České televizi, když ukázal, že adaptace 
může mít úplně novou kvalitu, na rozdíl od těch předchozích formátů, kde to vždycky 
Česká odnesla, že dělá adaptaci.  

Ale licence u té dramatiky jsou relativně nová záležitost, ne? Mě napadá Doktor 
Martin, Svět pod hlavou, pár sitkomů? 

No ona je Česká zdrženlivější. Protože nedopadají úplně šťastně. Kancl, Rudy, 
Horákovi… 

Tak s těmi sitkomy je to obecně těžké, že české publikum je špatně přijímá. Ty 
vtípky a tak. 

Je to těžké, no. Ono to vypadá, že koupíte licenci a máte vtip, ale ono to tak není, 
protože ten vtip v sitkomu vzniká na place a ve střižně. Dělat sitkom dobře je 
extrémně těžké. Všimněte si, že se ty jmenované neúspěchy týkají jen sitkomů. Je to 
pekelně těžké. A zas jsem uvažoval před časem koupit licenci na kriminálky a ono by 
to šlo, protože se odehrávaly na území východního Německa a byly nám blízké, ale 
nakonec jsme se rozhodli, že radši uděláme Případy 1. oddělení. 

Pořád je to tedy běžnější u té kategorie non-fiction pořadů? 



 101 

U zábavy si prostě koupíte kuchařku. Někdo Vám řekne: Takhle se to udělá. Jen si 
prostě musíte koupit recept na to správné jídlo, které někdo chce jíst, a pak ho dobře 
dokořeníte, dobře naservírujete.  

Je to umění koupit licenci. Kde domov můj? koupili výborně, tam ten záměr byl: 
„Prosím Vás, chceme něco hrozně obyčejného.“ Dle licence zjistíte, jak moc pevné 
jsou podmínky, jak moc si to můžete adaptovat dle svého. 

Takže důležité je správně si vybrat? 

Ano. Vědět, pro jakou televizi, do jakého času, pro jaké publiku a s jakým 
očekáváním. A rovněž jaké na to máte podmínky, čas, lidi, peníze.  

Co podle Vás lidé očekávají od České televize? 

Lidé očekávají od České televize, aby to bylo hodné České televize. 

 

Příloha 18: Transkripce rozhovoru s Kateřinou Ondřejkovou 

Co je podle Vás největší výhodou koupeného formátu? 

Co je vlastně docela, řekla bych, výjimečné a má to souvislost s Doktorem Martinem, 
je to, a teď je to potvrzené, protože už to prošlo programkou, je, že se nám podařilo 
vyvinout formát, který je spin offem Doktora Martina. Spin off je, že Vy vezmete 
nějakou postavu známou z nějakého existujícího seriálu a pro ni napíšete seriál jiný, 
který jenom malinko souvisí s tím prvním. A my jsme takhle vzali strážmistra 
Topinku, Roberta Mikluše, který je velmi populární na streamu díky Luxusu na talíři, 
a vlastně i v Doktoru Martinovi byla jeho postava velmi populární a se souhlasem 
DRG, tedy majitelem formátu Doktor Martin, jsme vyvinuli formát, který se jmenuje 
Strážmistr Topinka, kdy už vlastně majitelem formátu bude DRG, Česká televize a 
Bionaut, jenž vyráběl Doktora Martina, a my ho teď budeme natáčet a může se stát, že 
DRG kromě Doktora Martina, kterého zobchodovalo do XY zemí, já myslím, že do 
osmi nebo devíti, jako formát, teď bude nabízet i formát, který už vlastně je spin 
offem toho původního a my jsme vlastně majiteli části práv k němu, což je nová věc. 

Takže když ho budete nabízet, tak z toho ČT bude něco mít? 

Jasně, my jsme prostě spolutvůrci, majitelé části práv.  

Jsou nějaká specifika týkající se adaptace na veřejnoprávní médium? Například 
když se ten Doktor Martin vysílal na komerční ITV, tak jak je možné, že to 
putuje na veřejnoprávní médium? 

Tohle je třeba věc, která je pod mou rozlišovací schopnost. Mě jako producenta to na 
tom nezajímá. Protože Vy víte, jak ten formát vypadá, a Vy musíte zhodnotit, jestli ta 
lokalizace na to prostředí, ve kterém ho máte vyrábět Vy, je možná. Já jsem se takhle 
setkala s tím, že jsme měli opci na Most, švédsko-dánský seriál, a nakonec jsme 
vyhodnotili, že prostě je hloupost to vyvíjet jako československý projekt. Nenašli 
jsme tam ty body, věci, které by byly šťavnaté, že by to tady fungovalo. Adaptace 
Doktora Martina na české prostředí je více zajímavá, než jestli to dělá veřejnoprávní 
nebo komerční médium, to je samozřejmě dáno vkusem a tím, co vyprávíte za 
příběhy. Je spíš výjimečná v tom, že je to jediná adaptace, která se neodehrává u 
moře. My jsme prostě moře nahradili Beskydami. 

A to nevadilo? 
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No, majitelé formátu s tím problém neměli, když jsme jim prostě přednesli ten 
koncept, ten fór, jak to chceme využívat, a ještě navíc, že jsme tam měli koproducenty 
ze Slovenska a ty Beskydy jsou hory, které leží na pomezí Česka a Slovenska, tak to 
přijali jako dobré, dokonce hodnotili naši adaptaci jako velmi povedenou. Nevím, 
jestli je k tomu vedlo to, že se tolik odlišovala od těch jiných, ale ano… Já si myslím, 
že je velký rozdíl, jestli adaptujete formát dramatického pořadu, tedy hrané věci, 
anebo třeba zábavu nebo docu-reality atd. Myslím, že podmínky u jiných formátů než 
těch dramatických, které si vlastně ten majitel licence hlídá, jsou mnohem tvrdší, 
protože tam hlídají dekoraci, svícení, kolik tam máte, já nevím, komparzu, přesně, to 
prostě musí být naprostou kopií všeho, jezdí konzultanti, kteří všechno hlídají, hlídají 
i rozpočet, protože to když jsem dělala Zlatý časy!, tam to bylo dost ostré. U té 
dramatiky je to, a to je velká výhoda, než když musíte dělat původní seriál, kdy 
zkoušíte něco nového a nemáte to ověřeno, že dostanete postavy, které fungují, které 
mají jasně dané charaktery, a máte ty zápletky a v našem případě, u Doktora Martina, 
jsme měli ty lékařské případy, ty jsme brali. Takže postavy, interakce mezi nimi a 
lékařské případy, které on řeší, to jsme si vzali a přenesli sem a to všechno ostatní 
jsme si psali sami, ale to je jako kostra, která autorům, dramaturgům hodně pomáhá, a 
volnost, kterou jsme od DRG dostali, jak s tím ostatním prostě můžeme pracovat, byla 
vlastně značná, to je nesrovnatelné s formátem typu StarDance anebo Nejchytřejší 
Čech, to jsou prostě jasné bible. My jsme nedostali bibli, my jsme opravdu měli 
scénáře, viděli jsme hotové epizody a měli jsme postavy, takhle jsme mohli pracovat. 

Takže tvůrčí svoboda je opravdu velká? 

Ano, velká. U hrané věci, konkrétně u Doktora Martina, velká. U zábavních show 
malá. 

S panem Krumlem jsme se bavili o tom, že Doktor Martin je takový signifikantní 
příklad formátu dramatické tvorby, který funguje všude, že obsahuje zavedené 
prvky… 

Já si myslím, že úspěch toho formátu je, že do hlavní postavy toho doktora obsadíte 
hvězdu, která je specifická, že přestože to je mega protiva, tak ho diváci mají rádi. To 
se nám s Donutilem povedlo. No a pak lidi jsou nemocní všude a opravdu, oni 
vymysleli opravdu hodně divné případy, které v sobě nesou malinký prvek řekněme 
detektivky, protože vy tam nevyšetřujete, jestli má někdo angínu, ale jsou to vždycky 
nějaké hodně zvláštní nemoci. A druhá rovina, na které je postaveno hodně děje, je 
konfrontace toho chlapíka, co přišel z nóbl lékařského prostředí mezi „vidláky“. My 
jsme to ale nechtěli tak hrozně tlačit, protože jsme si mysleli, že vlastně diváci by na 
to mohli být citliví a nemají rádi, když se z lidí mimo město dělají úplní mega burani, 
takže vždycky je tam nějaká míra, kterou by člověk neměl překročit. 

Ano, takže my jsme měli svobodu velkou… 

Já se právě takto chci zabývat i Světem pod hlavou, u kterého mě překvapuje, že 
je koupený, neboť jeho adaptace je naprosto odlišná od původní verze… 

No, když si to vezmete selským rozumem, že když se někdo v Anglii probudí 
v osmdesátých letech, tak to je teda sakra rozdíl, než když se probudí u nás, a myslím 
si, že tam je z formátu opravdu jen tento nápad. Tam to vidíte ještě markantněji než u 
toho Martina, že děje, prostředí, vazby mezi lidmi v hlubokém komunismu jsou prostě 
původně napsané. 

Ano, takže Martin je adaptovaný s více původními prvky a Svět pod hlavou je jen ta 
idea, že se vrátí v čase. 
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Ale ještě k první otázce, já si myslím, že dívat se na to, jestli by to, co je v zahraničí 
uvedeno na komerční televizi, by nemohlo být tady, že je chybná úvaha, protože si 
umím představit, že izraelská Terapie, která běžela na HBO, by mohla být na České 
televizi. Myslím, že situace v Evropě mezi komerčními a veřejnoprávními televizemi 
není natolik vyhrocená jako třeba tady. I když Nova má teď ambice dělat věci 
kvalitnější než seriály v dekoracích za málo peněz. Otázka je ta, že oni udělají takový 
jeden ročně a po nás se jich chce třeba pět, což je úplně jiné. Hlavně nám se nic 
neodpustí. 

Ona ta otázka veřejnoprávnosti se spíše hodí pro ty různé show, že třeba Tvoje 
tvář má známý hlas by na České televizi být nemohla… 

Jako mohla, ale nedarovali by nám to. I StarDance nám nedarují. Teď se řeší, že se 
objevili stížnosti na StarDance, jako proč to ČT dělá, že to je komerce a jde jen o to to 
okecat a tak… Status České televize říká, že má sloužit divákovi k zábavě, a jestliže 
ta zábava nepodleze nějakou laťku vkusu, tak je to v pořádku, jenže laťka vkusu je 
imaginární pojem, to není, jakože nesmíte být pod sto centimetrů, a pak to dává pro 
obě strany, jakože se pohybujeme v intencích typu „já si myslím, nemyslím, líbí, 
nelíbí“, a to není relevantní. Já myslím, že třeba jiná situace je na Slovensku, tím, že 
oni jsou financovaní z reklamy, poplatků a dotací, tak mají stanoveno, kolik procent 
výroby může být licenční, a je to strašně málo… a já jsem k tomu přišla proto, že 
jsme koproducenti s RTVS na Doktoru Martinovi a tam se strašně řešilo, jestli, 
protože ta televize samozřejmě nějakou velkou show typu StarDance chce mít, tuhle 
takzvanou sobotní zábavu. A báli se, že tím, že budou dělat Doktora Martina, tak jim 
odteče část dotací do toho, ale nakonec ministerstvo kultury, které to spravuje, přišlo 
na to, že nemohou brát tu adaptaci Doktora jako nákup licenčního formátu, protože 
tam vzniká scénář, který se píše, píšou se nové postavy, nové motivy, takže oni to tam 
tenkrát obešli. Prostě v některých zemích ve veřejnoprávních televizích je daná 
hranice pro nákup formátů a nemohou ji překročit, což zajišťuje, že dělají původní 
tvorbu. 

A ještě s tím Strážmistrem Topinkou, jak jsou vlastně ty licenční podmínky dané, 
protože většinou jsou ty úspěšné dramatiky na více sezon a smlouva je nastavená tak, 
že my jsme měli Doktora Martina na osm let vysílání u první sezony, pokud budeme 
vyrábět druhou sezonu, tak opět na osm let plus ta první je na celou dobu, co platí ta 
druhá, takže najednou na 16 let, a teď když jsme přišli s tím formátem strážmistra 
Topinky, tím, že už to není jejich, ale naše, tak je to prodloužený Topinka na deset let 
a po celou dobu, co máme Topinku, tak máme Doktora Martina, takže je to dvacet 
šest let nakonec. 

A to upravuje původní smlouva o nákupu formátu, anebo to se musí 
dokomunikovávat? 

Ta původní smlouva o nákupu formátu upravovala Doktora Martina, že při druhé 
sezoně je automaticky prodloužená ta první po celou dobu trvání. A Topinku, toho 
neupravuje, protože to jsme si vymysleli až my v průběhu natáčení a nevěděli jsme, 
jestli se nám to povede vymyslet, a zadruhé, jestli Angličané budou souhlasit. 

Jak to bylo s Hospodou U Druhé šance, která je původním formátem, jedná se o 
inspiraci nějakým zahraničním formátem? 

Ano, určitě to inspirace byla. Těch věcí bylo více, ale jedna z nich byla show Gordona 
Ramseyho, kdy on šel do kriminálu, kde si vymohl, že vězně bude učit vařit, aby se 
něco naučili, a taky proto, že až opustí zdi vězení, tak aby byli schopni nějaké profese 
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a mohli se resocializovat po výkonu trestu, a chtěl ukázat věznicím, že oni, když 
budou tato malá podnikání uvnitř dělat, tak si i vydělají, protože tam třeba dělali 
svačinky, které odebíraly banky v širokém okolí, například. Takže tady je vidět ta 
podobnost, že máte nějakou kuchařskou hvězdu, která se obrací na cílovku, jež je 
trochu sociálně vyloučená, u nich vězni, u nás nezaměstnaní, s cílem stejným, aby 
dosáhli nějaké kvalifikace a mohli se zaměstnat. Nabízí Vám to vyprávět jejich 
příběhy, které jsou pohnuté. Co oni měli hodně těžké, a to bylo teda strašně atraktivní, 
že oni tím, že byli v kriminále, tak nemohli mít nože, takže kuchařská show, ale bez 
nožů, tudíž to bylo i takové zátěžové, že Ramsey musel vymýšlet, co budou dělat a 
tak. 

Takže ano, inspirovali jsme se. 

Ale nebylo třeba to kupovat jako formát? 

Ne, protože přesný formát, kde by hvězdný kuchař pracoval s nezaměstnanými a učil 
je vařit, nebyl a nebylo to bráno jako nebezpečné. Vím, že třeba v Rusku se s tím 
nepářou a kradou formáty, naprosto. 

To, že se člověk inspiruje nějakými formáty, to se běžně děje, myslím si, že to je 
otázka míry. 

Já Vám řeknu ještě jeden příklad, a to je sketchová show Nádraží s Ondrou Sokolem a 
spol. Tam je jasná inspirace Come fly with me, kde si dělali srandu 
z nízkonákladových leteckých společností, také to bylo sketchové, byly tam tři 
postavy… to byla jasná inspirace. My jsme to dělali na nádraží, těch postav jsme měli 
pět a princip, že hráli muži i ženy, tam byl a nenabízíme to nikde, jako že to je náš 
originální formát, protože to je formát, vy to můžete vzít a přenést na poštu, školu, 
ministerstvo, banku, ale to si nepatentujeme jako formát, ale natočili jsme to a ta 
inspirace tam byla. Ale! Nepoužili jsme žádný z jejich fórů, žádnou scénku, kterou 
oni by tam měli, všechno bylo napsáno tady v originále. 

Dále mě napadá zábavná show Zlatý časy! 

To nezafungovalo v sobotu, což mě mrzelo, protože to bylo povedené a myslím si, že 
problém toho, že to takhle propadlo, bylo nasazení, které program udělal, že se to 
nenasazovalo do bloků, tak jako se to dělá u show typu StarDance, Zázraky přírody 
teď, že by to prostě dali deset týdnů za sebou. Tenkrát to tam bylo rozbité ještě 
spoustou eventů, takže jeden díl byl v březnu, pak v květnu, pak v červnu, a divili se, 
že to mělo 850 tisíc. 

A to byl tedy koupený formát? 

Ano, to bylo koupené. A opravdu přijel ten dohlížitel, a to nejen že platíte ten formát, 
Vy ještě platíte toho člověka, který musí letět první třídou, bydlet v nóbl hotelu, a on 
teda přijede a říká nám, jak to dělat, když jsme to vyvíjeli, a dal nám užitečné rady, 
plus jsme měli bibli, kde byly i otázky a úkoly, které ty soutěžící dělali, a to je velmi 
užitečné, a potom přijeli i na natáčení na kontrolu studia, jak to probíhá, kolik je 
zkoušek, kolik hodin se točí jeden díl a tak. Tam to bylo přísný. 

A důvodem k nákupu bylo, že to mělo úspěch v zahraničí? 

Ano, mělo to úspěch v zahraničí a zdálo se nám, že to bude mít úspěch i tady, že by to 
mohlo fungovat, což se ukázalo, že to byl omyl. 

Poslední otázka: Kde vlastně k těm formátům přijdete, kde je objevujete, jste to 
přímo Vy? 
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To je různé. Tak samozřejmě, že člověk něco pochytí na festivalech, zajímá se o to 
tudíž i na internetu, něco vidí. Ale co dřív nebylo a teď je a je to skvělé, že od té doby, 
co v České televizi pracuje Milan Kruml, tak ten nám pravidelně připravuje 
prezentace, kde nás seznamuje s novými trendy a formáty, které se dějí všude ve 
světě. A to dělá dvojím způsobem, buď dělá prezentace a vždycky je to zaměřené 
žánrově – dětské, sobotní show, detektivky, docu-reality, a druhá věc je ta, že píše 
čtrnáctideník Televizní listy a tam píše, co je nového na televizním trhu, a vždy se 
zaměří na nějaké teritorium a taky píše, co se kde připravuje, co kde funguje, a když 
mi něco přijde zajímavé, tak Milanovi napíšu: „Tohle mi přijde zajímavé, můžeš mi to 
sehnat?“ a on mi pošle jednu nebo dvě epizody a já to pak vyhodnotím. Takže není to 
jeden kanál, kudy by to přišlo, těch kanálů je prostě víc. 

Příloha 19: Transkripce rozhovoru s Martinem Kopřivou 

Myslíte si, že by šly aplikovat komerční „super-formáty“ na veřejnoprávní 
médium? 

Já si myslím, že šly, protože podstatný je ten obsah. Myslím si, že i na komerčních 
televizích se objevují formáty, které mají prvek veřejnoprávnosti. Paradoxně 
komerční televize velmi touží po některých veřejnoprávních formátech BBC 
například. 

Chtěly třeba StarDance? 

Ano, zejména ho chtěly v době, kdy televizi Nova vedl ředitel, který teď vede Českou 
televizi, a třeba i tento týden se rozhodovalo o formátu, který se jmenuje The Great 
Bake off, a to je taky formát BBC a vím, že o něj také usilovaly komerční televize. 

Ale pojďme na začátek. 

U StarDance je to jednoduché v tom, že BBC je veřejnoprávní televize, my taky, byť 
ten formát je takový, že by se dal s úspěchem použít na komerční televizi, tak splňuje 
všechny atributy toho pohledu na veřejnoprávní zábavu. Prodává to BBC. Pro 
zajímavost, BBC prodává hodně licencí a je to případ, kdy televize, která si ty 
formáty vyvíjí, si je taky sama prodává. To jinak není moc normální situace. 
Normálně televize vyvinou formát a prodají to společnostem, které se tou distribucí a 
prodejem zabývají. S BBC je to jednoduché, protože oni sami ty projekty realizují 
v několika řadách a letech po sobě jdoucích. Tak třeba BBC to pořád ještě vyrábí a 
vysílá. Takže vlastně oni ten formát stále vyvíjejí a kultivují. BBC na to má speciální 
divizi a mají hodně formátů. Je to pro ně poměrně velký zdroj příjmu. Oni nám 
neprodávají jenom StarDance, ale je to nejznámější formát, co nám prodali. Prodali 
ho do spousty zemí na světě. V Americe je to ještě úspěšnější než v Anglii, jedou to 
bez přestání, pořád dokola, a tím, jak to Angličané pořád vysílají a prodávají, tak se 
věnují shromažďování všech možných variant po celém světě vznikajících. My se 
hodně přibližujeme té britské verzi, ale jsou země, kde ta národní odlišnost vyžaduje a 
nabízí něco jiného než klasický model, tak všechny ty nápady se scházejí zpět 
v Londýně a Britové pořádají jednou ročně meeting, kde vlastně představí a nabízí ty 
inovace, aby se to oživilo. 

Je něco, čím přispěla česká verze? Například charitativním večerem? 

Z hlavy nevím. Ale my jsme třeba loni udělali večer, kde byla použita česká hudba 
nebo hudba z muzikálů a tak. My se třeba trochu lišíme tím, že máme Marka Ebena, 
tím mám na mysli to, že v naší verzi je role moderátora výraznější než v originále, 
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protože s Markem Ebenem je moderace tak významnou součástí večera, že vlastně 
hraje významnou roli v diváckém zájmu. Myslím si, že kdybychom neměli Marka 
Ebena a Terezu Kostkovou, tak by nám chyběla nějaká procenta úspěchu. U nás je to 
hodně o Ebenovi tím, jaký je, jak je vnímán, a má tam poměrně hodně velký prostor 
pro svůj projev. 

Jak autorsky, tak distribučně je ČT výrobcem. Jiné televize si dělají pořady na klíč od 
externích společností. Drtivá většina výroby probíhá u nás. Je to historicky dáno. Tím, 
že produkce ČT je největší produkční společností v téhle zemi, co se filmu a televize 
týče, a je to tak, protože na to máme lidi, technologickou základnu. 

Nakolik je StarDance striktní v dodržování pravidel/bible? 

StarDance překvapivě nepatří k těm formátům, kde by to bylo nějak výrazně striktní. 
Drtivá většina toho, co je napsáno v bibli, má charakter doporučení. Z logiky věci 
vyplývá, že se musí zachovat systém – soutěžní páry, moderátor a moderátorka, 
porota, a my se lišíme tou porotou, nikoliv složením, ale my tam tu porotu máme jen 
na přímý přenos, tudíž to představení vidí poprvé. Ale třeba v Anglii a v Americe jsou 
porotci přítomni už při zkouškách. Je tam rozdíl ve vnímání párů porotou. A my jsme 
se pro to rozhodli a nikdo nám to nenařizoval, jen jsme to zkonzultovali. Co je dáno, 
jsou rozměry tanečního parketu 9 × 14 m.  

A studio? 

Budete překvapená, ale ani to ne. Každý ho má jinak velké. Respektují i to, že diváci 
v každé zemi mají jiný smysl pro vnímání prostoru. My jsme se dost drželi předlohy. 
Původně to u Britů vypadalo, jak kdyby to bylo točeno u nás v Lucerně, vypadalo to 
jako Ples v Opeře, opravdu secesní dekorace a celkově atmosféra byla taková plesová. 
I když ta naše dekorace je modernější, tak to její vnímání je stejné. 

Neukazuje se orchestr, aby se nezdůrazňovali hudebníci na úkor tanečníků, protože to 
není hudební, ale taneční představení, čili orchestr, jako když přijdete do opery a on je 
dole. Jediné, co nám tehdy předepisovali, byl ten parket a jinak je tam volnost 
poměrně velká. Svázané bývají klasické komerční formáty jako Superstar, Hlas, X 
Factor, Talent, tam majitelé licence vyžadují téměř stoprocentní shodu, i co se týče 
barevného ladění, ale ve StarDance není nic mimo velikost parketu, co bychom 
nemohli změnit. Ale my ani nic měnit nechceme, protože když víme, že to funguje, 
tak by byla hloupost to měnit. 

A jak je to s charitativním večerem? 

Ten je výjimečný, ale BBC s tím souhlasila, protože to považuje za určité oživení. 
S tím nebyl problém. 

Co je třeba dále ve smlouvě, je to, že schvalují sponzory a schvalují, i pokud by tam 
byl nějaký product placement, přestože z toho nemají finanční podíl, tak do toho 
mluví a chtějí si zachovat vliv na to, že s tím formátem, který mají za noblesní, tak 
nechtějí, aby tu jeho úroveň, tu úroveň noblesy, devalvovala reklama na něco, co má 
špatnou pověst. 

A co si myslíte, že dělá ten formát tak veřejnoprávní?  

Lidi jsou zvědaví na ten pořad. Zejména na dvě věci, na Marka Ebena a Terezu 
Kostkovou, a zajímá je na tom soutěžení těch tanečních párů, samozřejmě z toho 
důvodu, že jeden z toho páru je celebrita. V okamžiku, kdy ten program začnete 
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nastavovat něčím jiným, třeba speciálním hostem, tak už to lidi tolik nezajímá. Tyhle 
dvě věci jsou největším lákadlem. 

A nebojíte se například vtípků Marka Ebena, že by řekl něco nevhodného? 

On nepřekračuje hranici. Má sebereflexi. I když musím říct, že se nám stalo, jak 
stárne, že v poslední době se nám k té hranici přibližuje čím dál víc. Ale ono je to i 
tím, že celá televize se vyvíjí a říkají se slova a věty, které říkat před pár lety by bylo 
třeba neslušné.  

Jak jste ke StarDance vůbec přišli? 

Přišel s tím Aleš Ulm, všechny to zaujalo a vím, že kdyby ta smlouva nebyla 
podepsána ten den, tak by to koupila druhý den Nova. Dělalo se to u nás v redakci 
zábavy a tam to dělal speciální tým lidí, který se dodnes moc nezměnil. 

Snažila se Vám to nějaká komerční média vzít, nebo když jste získali první řadu, 
tak jste měli vyhráno? 

Obvykle když si koupíte licenci a uděláte několik ročníků, tak ty ostatní televize ztratí 
zájem, protože už jim to nestojí za to, aby vstupovaly do stejné řeky. Ale u StarDance 
je to jinak a podle mě Nova čeká celou dobu na nějaké naše zaváhání, aby to koupila, 
a vím, že před rokem, kdy jsme kupovali další ročníky, tak oni o to měli eminentní 
zájem, ale my jsme tam měli nějakou ochrannou lhůtu, do kdy se rozhodnout, a pak 
jsme to koupili. 

Co je na tom formátu nejtěžší?  

Je hrozně těžké vybrat ty celebrity. Musíte oslovit velké množství lidí, a těch 
známých lidí zas není tak velké množství. A ti lidi v sobě musí mít určitou dávku 
narcisismu, koho by jinak napadlo se takhle zesměšnit v přímém přenosu. 

U Tajemství rodu, na jehož tvorbě jste se také podílel, co obdrží televize, když to 
koupí? Vždyť je to tak individuální… 

Formát spočívá v tom, že vyberete celebrity ze všech oblastí, ne jenom herce, ale 
třeba lékaře. Princip spočívá v tom, že těm lidem, které vyberete, necháte udělat jejich 
genealogii a v té musíte najít nějaký zajímavý moment, na kterém ten příběh 
vystavíte, a ten vám naplní vysílací čas. Je spousta lidí, kterým necháte udělat 
genealogii a nezjistíte vůbec nic zajímavého… Třeba u Karla Šípa se zjistilo, že jeho 
babička vyrostla ve vídeňském nalezenci, a na tom už se dá stavět a vznikne kostra 
příběhu. Bylo hodně lidí, co v tom rodokmenu neměli nic, a pak by to byl běžný 
dokument typu „jak se máte a tak“… 

Řekněme, že třeba na deset lidí jsme museli udělat třeba patnáct genealogií. A je 
spousta lidí, kteří nechtějí, aby se o jejich soukromí moc vědělo, takže je tam velké 
množství těch, kteří vůbec nechtějí, anebo se nic nenajde. 

Zadáním pro druhou řadu bylo, že máme použít Jiřinu Bohdalovou, Miroslava 
Donutila a Jaromíra Hanzlíka, kteří zároveň měli velký zájem a strašně moc to chtěli 
dělat, ale pak se stalo, že ten díl s Jiřinou Bohdalovou byl z velké části o restitucích 
majetku, protože jejího tatínka v padesátých letech zavřeli komunisti, u Donutila se 
nic nenašlo, takže to celé bylo postaveno na nějakých nezajímavých rozhovorech, a u 
Jaromíra Hanzlíka, tam se dala objevit jen nějaká maličkost… Ale například u Haliny 
Pawlowské, jejíž tatínek pocházel z Ukrajiny, z toho byl zajímavý díl. 
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Ale pro ten formát je typická, tak jako se ve StarDance tančí, tak pro Tajemství rodu 
je charakteristická ta genealogie, na tom je to postaveno. 

A co dostanete, když si koupíte ten formát? 

Tady je toho velmi málo. Tady dostanete prakticky jednoduchý návod. Tam ta bible 
až tak moc není k ničemu, moc od toho neočekáváte, tam si kupujete autorské právo, 
respektive souhlas s užitím té věci, a ono taky je to totiž o tom, že genealogové Vám 
udělají rodokmen, ale pak už je to jen o obyčejném televizním natáčení, kde ten 
člověk chodí po místech, kde se narodil, po matrikách. Ta bible Vám zde nepřináší 
nic nového, kdežto u věci, jako je StarDance, tam je bible docela tlustá, protože tam je 
mnoho doporučení, jak má vypadat dekorace, produkční doporučení, že všichni by 
měli mít stejný honorář, aby si nezáviděli, a jsou tam doporučení ohledně toho, jak 
mají lidi trénovat, kolik hodin by měli odtrénovat, co všechno by se mělo při 
zkouškách natáčet, kolik toho pak použijete v přímém přenosu, a ta bible je úměrně 
tlustá rozsahu a náročnosti toho projektu. Kdežto Tajemství rodu je prakticky vzato 
nápad, ale těžko bude někomu majitel licence říkat: „Až přijdete na matriku, tak 
nejdřív natočte toho faráře.“ Ani Vám bible neříká: „Co dělat, když se v rodokmenu 
najde tohle.“ Musí se to prostě postavit na míru tomu člověku. Kdežto ve StarDance 
se třeba dočtete, co dělat, když se někdo zraní a stane se nepoužitelným. A takové 
situace se staly, a tak se ten den nesoutěžilo, ale přenos se konal. Nebo například 
dáváme všem stejný honorář, aby si nezáviděli, a oni říkají: „Ale já si vyblokuju půl 
roku, a pak ve druhém kole vypadnu, a to budu půl roku bez práce,“ ale v bibli se 
dočtete, že i když vypadnou, tak dostanou nějakou poměrnou částku a musí zase na 
oplátku sedět v publiku. V bibli se dočtete, že je dobré, když to publikum je částečně 
složeno z tváří, které již soutěžily, a fanoušků. 

U Tajemství rodu prakticky od majitele licence nic nepotřebujete, zatímco u 
StarDance je to tak, že součástí licence je nejenom to, že pošlou bibli, ale i člověka a 
ten nám dá doporučení, která se hodí. 

A když Vám na Tajemství rodu vnucují konzultanta, vy ho nepotřebujete. Někdy jeho 
přítomnost vítáte a někdy nikoliv. Bohužel je to drahá věc, ten konzultant. 

Co si myslíte, že je největší výhoda? 

Víte, co kupujete. A televize se musí rozhodovat, jestli tohle je zrovna to, co televize 
potřebuje, a jestli je to do našeho prostředí, diváckého, to pravé. 

A jaká jsou kritéria?  

Já na to mám osobní názor a ten je, že český divák je hodně podobný německému, 
proto si myslím, že to je důvod, proč tady fungují Zázraky přírody. Že lidem dáváte 
nějakou zábavu, ale k tomu jim dáváte ještě nějaký bonus v tom, že to má nějakou 
informační hodnotu a je tam určitá míra edukativnosti, že to vlastně není jen obyčejná 
plytká zábava, ale lidé tam vidí zaprvé nějakou soutěž, i když to není dravá soutěž, ale 
je tam ještě nějaká přidaná informační hodnota. Já osobně si myslím, že důkazem 
toho je Tvoje tvář má známý hlas, podle mě se českému divákovi stýská po něčem, co 
se dřív jmenovalo estráda, kdy přišel nějaký umělec a zazpíval, přišel jiný umělec a 
řekl nějakou vtipnou historku, sehráli scénku, například Televarieté. Asi by to dnes 
nefungovalo v téhle podobě, ale co je Tvář, že známé osobnosti exhibují v roli někoho 
jiného, čili je to hodně podobný model. Můj názor je ten, že tady českému divákovi 
chybí estráda, a tím se Tvoje tvář má známý hlas trefuje do vkusu českých diváků, ale 
to je můj osobní názor. 
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Ale Vy nemůžete udělat takovou estrádu? 

On ji tady po nás nikdo nechce. Já bych takové dělal hrozně rád. 

Ale zpátky k těm výhodám. To je obrovská výhoda toho, že Vám někdo řekne, jak by 
to mohlo vypadat, a zároveň se můžete vyvarovat problému se vznikem té věci, ať už 
dramaturgických chyb anebo těch produkčních, protože zpravidla už to před Vámi 
někdo vyzkoušel. Ideální je, když to jsou formáty jako Nejchytřejší Čech. To mělo 
velký úspěch v Německu a koupila to BBC, což je společnost, která hlavně prodává, 
ale v tomhle případě i nakoupila, což je unikátní, a taky to vysílali s velkým 
úspěchem. 

 


