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Abstrakt
Diplomová práce se zaměřuje na typologii výzkumů, kterými veřejnoprávní Česká
televize zkoumá zpětnou vazbu publika – sledovanost, spokojenost a měření veřejné
sluţby. Popisuje historii výzkumů televizního auditoria v Československé i České
republice a také v zahraničí od počátků do současnosti. Zároveň zmiňuje problémy, které
snaha o stále dokonalejší měření přináší. Práce se také věnuje fungování oddělení
Výzkumu a analýz České televize. Součástí je i výzkum, jaký vliv mají výsledky
průzkumů na program ČT24, a rozhovory s vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renatou
Týmovou a ředitelem zpravodajství a sportu Zdeňkem Šámalem.

Abstract
This master thesis focuses on the typology of researches that public service broadcaster
Czech television uses to analyse audience feedback – measurement of ratings,
contentment and public service. The thesis describes history of TV audience researches
from beginnings to the present in Czechoslovakia and the Czech republic as well as
abroad. It also mentions problems that the aspiration for perfection of measurement
brings. This thesis also addresses the functioning of Czech TV’s Research and analysis
department and brings original research focused on the influence of survey results over
the scheduling of ČT24 programme. The thesis further includes interviews with Renata
Týmová, chief of Research and analysis department, and Zdeněk Šámal, manager of news
and sports department.
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Úvod
Podle Kodexu ČT má veřejnoprávní stanice dbát o uspokojení potřeb občana –
televizního diváka. Za tímto účelem proto systematicky a pravidelně získává a analyzuje
údaje o potřebách a přáních jednotlivých diváckých skupin i o tom, jak odvysílané
pořady hodnotí. Kaţdé programové rozhodnutí musí přihlédnout k výsledkům těchto
výzkumů. Uplatňuje se však výrazně odlišný způsob v zadávání a vyhodnocování dat
oproti komerčním stanicím, a to především zacílením na kvalitativní ukazatele (Kodex
ČT, 2003, s. 7). V této diplomové práci se zaměřím právě na typologii výzkumů,
kterými Česká televize zjišťuje ohlas diváků na své vysílání.
V první kapitole přiblíţím historii výzkumů v Československé a následně
i České republice. Trh s průzkumy se vzhledem k novým moţnostem, jak diváci mohou
konzumovat televizní obsah, v posledních letech výrazně mění. Zmapuji proto vývoj
v měření odezvy publika aţ do roku 2018. Nedílnou součástí kapitoly je také pasáţ
věnovaná historii a současnosti výzkumů televizního auditoria v zahraničí.
Ve druhé kapitole se budu zabývat uţ výhradně průzkumy, které vyuţívá Česká
televize. Oproti komerčním stanicím sleduje navíc ukazatele spokojenosti a od roku
2013 měří i naplňování veřejné sluţby.
Třetí kapitolu věnuji oddělení Výzkumu a analýz, které má v České televizi
veškeré průzkumy na starost. Jeho činnost ve veřejně dostupných zdrojích nikde
podrobněji popsána nebyla, proto bylo nutné vyuţít orálních zdrojů. Rozhovor
o fungování zmíněného oddělení jsem vedl s jeho vedoucí Renatou Týmovou.
Ve čtvrté kapitole prozkoumám, jaký vliv mají průzkumy na vysílání
zpravodajské stanice ČT24. Vyuţiji k tomu několik metod – od chronologické deksripce
přes kvantitativní obsahovou analýzu aţ po zpravodajské rozhovory.
Součástí diplomové práce jsou také rozhovory s vedoucími pracovníky České
televize – s vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renatou Týmovou a ředitelem
zpravodajství a sportu Zdeňkem Šámalem.
Podle tezí diplomové práce jsem měl zkoumat vliv sociologických výzkumů
zadávaných oddělením Výzkumu a analýz ČT v roce 2014. Na konzultaci s vedoucím
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diplomové práce Václavem Moravcem, vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renatou
Týmovou i ředitelem zpravodajství Zdeňkem Šámalem jsme se dohodli, ţe jelikoţ
poslední nejvýraznější změnou na kanálu ČT24, ke které si nechala televize zpracovat
výzkumy, byla nová podoba Událostí v roce 2012, budu analyzovat je. Konkrétně jde
o průzkumy agentury TNS AISA s názvem Noví moderátoři Událostí a BBV a dále
Moderátoři nově koncipovaných Událostí. Oba interní dokumenty mi za účelem
zpracování pro diplomovou práci vedení České televize poskytlo. Zároveň jsem
zkoumání, které mělo být podle tezí součástí 3. kapitoly, zařadil do 4. kapitoly.
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1. Typy sociologických výzkumů a jejich uplatnění
v historii televizního vysílání v ČR
V roce 1947 odstartovala ve Spojených státech amerických nová epocha
mediálních výzkumů – společnost CAB začala zjišťovat sledovanost televize. Nejprve
kombinací telefonického dotazování s deníčkovým průzkumem, od 50. let i pomocí tak
zvaných Audimetrů – tedy zařízení ve formě krabice, které bylo připojeno k televizi
a skrz nějţ procházel signál, čímţ na pásku zaznamenával, na jakou stanici divák
přepnul (Hill, 2014, s. 77). Bylo to logické pokračování procesu započatého uţ
v 19. století, procesu, kdy se reklamní průmysl začal zajímat o to, jak velký zásah
recipientů má jeho inzerce. Nejprve tedy u tištěných titulů, později i u rozhlasu
a televize. Agentury se však nejdříve s kladnou odezvou nesetkaly – vydavatelé
povaţovali údaje o prodaném nákladu za obchodní tajemství (AdAge, 2003).1
Přestoţe tedy v některých státech v 50. letech uţ vysílal rozhlas2 i televize3
a odborníci navíc uměli zjistit, kolik posluchačů, respektive diváků si přístroje zapíná,
v Československu vývoj tak rychlý nebyl. Rozhlas tu sice začal pravidelně vysílat
v roce 1923, televize však na počátku 50. let na svůj zrod teprve čekala. Zkušební
vysílání zahájila 1. května roku 1953 ze Studia Praha v Měšťanské besedě, o necelý rok
později, 25. února 1954, ho prohlásili za pravidelné. Pár týdnů předtím uţ se ale
objevila snaha získávat ohlas – 1. února 1954 zřídili v Československé televizi oddělení
dopisů, které zprostředkovávalo kontakt televizních diváků s tvůrci. Touha dostávat
zpětnou vazbu neustále sílila a během desítek let se technologie zdokonalily natolik, ţe
výzkumníci jsou nyní schopni sdělit, kolik lidí se na pořad dívá, a to dokonce ve chvíli,
kdy se stále vysílá.

1

2

3

Trvalo desítky let, neţ vznikl reklamními agenturami i vydavatelskými domy respektovaný úřad.
Stalo se tak v roce 1914, kdy se sloučila Advertising Audit Association s Bureau of Verified
Circulations v organizaci zvanou Audit Bureau of Circulations, v překladu Úřad pro ověřování
prodaného nákladu. Spojovala v sobě jak zástupce obchodníků a reklamních agentur, tak vydavatelů
novin, časopisů a odborných periodik. Úřad funguje dodnes, dokonce v několika státech světa, v USA
ovšem od roku 2012 pod názvem Alliance for Audited Media.
Za vznik rozhlasu jako veřejného média bývá povaţován 24. prosinec roku 1906, kdy v americkém
státě Massachusetts stanice Brant Rock zásluhou fyzika Reginalda A. Fessendena odvysílala mluvené
slovo a hudbu na lodě podél pobřeţí Atlantského oceánu. V Evropě se za zrod rozhlasového vysílání
pokládá rok 1922, kdy začala vysílat stanice BBC.
První pravidelné vysílání na světě zahájila 2. listopadu 1936 stanice BBC ve Velké Británii.
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1.1. Zjišťování ohlasu v Československé a České republice
V roce 1954 zaloţili v Československé televizi jiţ zmíněné oddělení dopisů.
V 60. letech pak zavedli a postupně se snaţili zdokonalovat metodu denního
telefonického výzkumu ohlasu diváků na televizní pořady. Zřídili tak zvané ohlasové
skupiny, které vznikly ve spolupráci se stranickými a odborovými orgány ve velkých
závodech a JZD. V roce 1965 se oddělení styku s diváky rozčlenilo na dva samostatné
úseky – dopisové oddělení a oddělení průzkumu televizního diváka. Nicméně období
60. let je podle sociologa Vladimíra Ungra (1984, s. 70) „moţné charakterizovat stručně
jako prehistorii. Byly zde jistě poloţeny základy k pozdější etapě, přinejmenším v tom,
ţe byly postupně zkoušeny a osvojovány jednotlivé přístupy, metody, techniky,
a rozhodně tak byly získávány nezbytné výzkumnické zkušenosti (…). Ve srovnání
s obdobím 70. let však chyběla zřetelnější systematičnost prováděné výzkumnické
činnosti a především pak její dlouhodobě orientovaný a solidně teoreticky
a metodologicky zdůvodněný záměr.“ Problémy se dají jednoduše shrnout do několika
bodů: telefonický průzkum probíhal nepravidelně, vzorek dotazovaných osob nebyl
reprezentativní a ohlas získávali tazatelé jen na malou část televizního programu.
Nicméně tomuto období 60. let se podrobně věnovat nebudu. Podstatnější je
pro mou diplomovou práci počátek 70. let, jelikoţ televize zavedla metodu denního
kontinuálního výzkumu sledovanosti a úspěšnosti televizních programů. Metodu, kterou
vyuţívá dodnes.

1.1.1. Denní kontinuální výzkum
Tento průzkum v sobě spojuje dva druhy sociologických výzkumů. Tím,
ţe sleduje počet diváků, jde o výzkum kvantitativní. Jelikoţ zároveň zkoumá, jak jsou
daní diváci s vysílaným programem spokojeni, jde i o výzkum kvalitativní.
Ještě neţ popíšu, jak metoda denního kontinuálního výzkumu fungovala,
nastíním, v jaké situaci se Československá televize v roce 1970 nacházela. Zatímco
zpočátku vysílala jen třikrát týdně, od konce 50. let mohli diváci sledovat program
kaţdý den. Mezi lety 1955 a 1962 navíc vznikla další studia.4 Počet koncesionářů
závratně rostl, koncem roku 1969 překročil hranici tří milionů. A 10. května 1970 začal
4

Rok po zaloţení praţského začalo fungovat televizní studio v Ostravě. V roce 1956 se k nim připojilo
bratislavské, v roce 1961 brněnské a v roce 1962 začala Československá televize vysílat i z Košic.
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vysílat druhý program. Právě v tu dobu, na jaře roku 1970, počalo oddělení
sociologického výzkumu v Československé televizi připravovat vznik denního
kontinuálního výzkumu.

1.1.1.1. Problémy se spuštěním
Zpočátku se k němu ale někteří televizní pracovníci stavěli rezervovaně.
„Zavádění nové metody kontinuálního denního výzkumu a přechod oddělení na nové
formy práce nebylo procesem jednoduchým. Od počátku bylo nutné bojovat proti
nesprávným názorům některých pracovníků, proti skryté i zjevné nedůvěře a odporu
proti změnám v celkovém zaměření činnosti a metodách práce. Účelnou
a systematickou přesvědčovací prací vedoucího odboru i pověřeného zástupce
vedoucího oddělení se podařilo kolektiv stmelit pro splnění tohoto nejrozsáhlejšího
úkolu, i kdyţ za tu cenu, ţe některé plánované úkoly musely být odsunuty na pozdější
dobu, nebo vypuštěny z plánu“ (Vitková, 2010, s. 31).
Pokusy nejdříve nebyly úspěšné. Od dubna do září roku 1970 se konaly dvě
experimentální fáze. Ovšem aţ při třetí, uskutečněné v posledním čtvrtletí, se výzkum
opřel o dostatečně velký panel 500 respondentů, který reprezentoval televizní diváckou
obec z hlediska věku, pohlaví, vzdělání a typu bydliště. Auditorium dále roztřídili
do pěti stejně velkých skupin podle profesí.5 Metodu denního kontinuálního výzkumu
sledovanosti a úspěšnosti televizních programů zavedla Československá televize hned
začátkem roku 1971. Výsledky zpracovával odbor výpočetní techniky.
Jak vzpomíná Vladimír Ungr (1984, s. 72), který se na denním kontinuálním
výzkumu podílel, „rozhodnutí stanovit velikost vzorku, tak zvaného panelu televizních
diváků, na 500 osob bylo daleko spíše neţ nějakými zásadními metodologickými
důvody diktováno přípustnými náklady na jeho sestavení a udrţování po stanovenou
dobu 13 týdnů. Původní projekt nepředpokládal jako reprezentativní celý panel vůči
dospělé televizní populaci, ale byl koncipován tak, ţe kaţdá z pěti socioprofesních
skupin, sestavovaných na základě kombinace znaků a vykonávané profese a dosaţené
úrovně

vzdělání,

arbitrárně

stanovená

na

100

jedinců,

byla

miniaturním

reprezentativním vzorkem dané kategorii dospělého obyvatelstva.“
5

Do skupiny A patřily převáţně manuální profese nevyţadující vyučení, do skupiny B dělnické
a ostatní profese vyţadující vyučení, do skupiny C vysoce kvalifikované dělnické profese, skupina D
zahrnovala řídicí a odborné profese a skupina E důchodce a ţeny v domácnosti.
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Tím se lišil od dnešní metodiky, kdy panel je vybírán s naprostou pečlivostí tak,
aby přesně odpovídal sloţení populace – jak z hlediska demografického, geografického
či socioekonomického, tak z hlediska televizního chování a příjmu televizního signálu.
Stanovit takový vzorek ale nebylo tehdy ještě moţné. Televize byla stále poměrně
novým médiem a počet domácností, které ji vlastnily, se měnil kaţdým dnem.6
Metodiku pro výběr panelu obhajoval Vladimír Ungr (1984, s. 72) těmito slovy:
„Je třeba vědět, ţe tato koncepce vznikala za situace, kdy proces telefikace nebyl ještě
ukončen, a i kdyţ televizní auditorium zahrnovalo značnou část dospělé populace,
nekrylo se s ní tak dalece jako dnes, po deseti letech. Vzhledem k tomu, ţe neexistoval
ţádný solidní popis základního souboru, tj. faktického televizního publika, nebylo
moţné zodpovědně stanovit, existují-li určité sociální skupiny (věkové, lokální,
příjmové či jiné), které jsou dosud relativně více vyřazeny z moţnosti sledování televize
neţ jiné, byl tento postup za daných okolností plně zdůvodněn, i kdyţ je přirozené, ţe
časem stále méně vyhovoval a nakonec musel být revidován.“

1.1.1.2. Vyplňování
Od členů panelu bylo poţadováno, aby do záznamových deníčků zapisovali, zda
daný pořad sledovali, či nesledovali. A pokud ano, aby podle spokojenosti udělili
známku od 1 do 5, tedy jako ve škole.
Zpočátku diváci hodnotili jen pořady zařazené do večerního programu.
Postupem času ale přibývaly další a další. Vzhledem k neustále se měnícímu vzorku
však nebylo moţné porovnávat údaje meziročně. „Proto bylo přijato zásadní řešení, ţe
počínaje rokem 1978 bude vyţadována od respondentů příslušná informace
sledoval/nesledoval, respektive hodnotí na zhruba 96 procent pořadů odvysílaných
na 1. a 2. programu Československé televize“ (Ungr, 1984, s. 62). Stále ale platilo, ţe
ze šetření byly vyřazeny pořady kratší neţ 10 minut, reklamní relace, různá oznámení
a podobně. I tak musel respondent během 13 týdnů, kdy byl do výzkumu zapojen,
reagovat na přibliţně 2500 jednotlivých pořadů, tedy u kaţdého vyplnit buď kříţek,
pokud nesledoval, nebo rovnou číslo, dle toho, jak byl s pořadem spokojen.

6

V roce 1962, tedy 13 let po startu vysílání, registrovala Československá televize miliontého platícího
diváka. O tři roky později byly hlášeny dva miliony koncesionářů. Ještě před koncem roku 1969 byly
pokořeny tři miliony a téměř celá 70. léta rostl počet ke čtyřem milionům. Této hranice dosáhla
televize v roce 1978.
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Vzhledem k tomu, ţe ne kaţdý divák se na pořad díval vţdy od začátku
do konce7, snaţili se statistici zakomponovat do výzkumu i tento fakt. V roce 1976
proto vyzkoušeli alternativu záznamu, kdy pořady na obou kanálech členili v deníčcích
do úseků po 15 minutách. Diváci tak mohli v případě, ţe pořad neviděli celý, zaškrtnout
jen příslušné časové úseky, kdy ho sledovali, a zároveň se vzdát hodnocení zapsáním
nuly. Od tohoto experimentu ale nakonec upustili, jelikoţ zpracování dat by bylo
mnohem náročnější. Navíc ochota respondentů vyplňovat záznamové deníčky by se
pravděpodobně ještě sníţila. Uţ tak nezískával ţádný člen panelu za oněch 13 týdnů
ţádnou odměnu. „Těţko za ni povaţovat, ţe po tyto tři měsíce dostává týdeník
‚Československá televize‘, protoţe tato ‚výhoda‘ má v podstatě čistě instrumentální
charakter, umoţňující respondentovi lepší orientaci v chystaném programu, aby mohl
správně vyplňovat příslušný záznamový deníček“ (Ungr, 1984, s. 115). Existovala ještě
šance jednou za čtvrt roku vyhrát barevný televizor a později videorekordér, od této
soutěţe ale poté z ekonomických důvodů upustili.

1.1.1.3. Nevýhody výzkumu
Denní kontinuální výzkum s sebou nesl řadu nevýhod. Ta první se objevovala
hned při sestavování panelů. Výzkumné oddělení získalo adresy koncesionářů a těm pak
zaslalo náborový dopis, v němţ vysvětlilo podrobnosti poţadované spolupráce,
a dotazníky osobních údajů. Jak ale upozorňuje německá socioloţka Elisabeth NoelleNeumannová (1968, s. 170), obecně tento druh písemné komunikace má podstatný
nedostatek: „Zkušenosti ukazují, ţe velká část rozeslaných dotazníků se nevrátí.
U mnoha příjemců schází motiv, který by je přiměl dotazník vyplnit.“ Tento jev
se objevoval i v případě, ţe se zařazením do výzkumu lidé souhlasili – ukázalo se,
ţe krizový je hlavně 9. týden spolupráce, neboť v tom období často přestávali data
dodávat. Proto Československá televize následně upravila délku zapojení účastníků
ze tří na dva měsíce.
Dalším problematickým bodem byl fakt, ţe nešlo ověřit, zda tazatel vyplnil
záznamový deníček podle skutečnosti. Výzkumníci neměli šanci zjistit, jestli respondent
například nezaškrtal políčka předem, aby mu dotazník nezabral příliš času. Realitu ale
mohl překrucovat i z jiného důvodu. Například proto, ţe sledování některých pořadů
7

Ať uţ proto, ţe mezi programy přepínal, coţ je běţné spíše v dnešní době neţ tehdy, kdy existoval jen
první a druhý kanál, nebo proto, ţe televizi vypnul.
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nechtěl přiznat. To se prokázalo po nástupu TV-metrů v roce 1997.8 „Najednou se
zjistilo, ţe lidé si svůj divácký vkus před dotazníkem přikrášlují. Elektronické měření
ukázalo masovou oblibu Televizních novin na Nově oproti slabému výsledku Událostí
České televize“ (Kálal, 2011). Manipulaci potvrzuje i ředitel zpravodajství České
televize Zdeněk Šámal (Příloha č. 2): „Kdyţ začala vysílat Nova, tak všechny průzkumy
ukazovaly, ţe lidi nejraději koukají na dokumenty na ČT2. A ve skutečnosti tam nebyli
téměř ţádní diváci, protoţe téměř všichni koukali na Novu.“

1.1.1.4. Vliv výzkumu na televizní praxi
Jak uţ bylo výše zmíněno, v 70. letech u některých pracovníků převládala vůči
dennímu

kontinuálnímu

výzkumu

zpočátku

skepse.

Nakonec

se

však

stal

respektovaným zdrojem. „Výzkum nejen slouţí televizní praxi v jakémsi povšechném,
blíţe nespecifikovaném slova smyslu, ale také tuto praxi reálně ovlivňuje. Jakkoliv je
ve své konkrétnosti tento vliv různě zprostředkovaný a uplatňuje se mnoha formami
a různými informačními cestami, je moţné jej v zásadě shrnout do tří rovin: 1. vliv
na vlastní tvorbu, na obsahové ztvárnění jednotlivých pořadů, 2. vliv na umístění pořadů
ve vysílacím schématu a 3. ovlivnění výsledné struktury a celkového profilu vysílaného
programu“ (Ungr, 1984, s. 277).
Ovšem v době, kdy se v Československu získával ohlas diváků poštou
a zpracování také několik týdnů trvalo, nešlo očekávat, ţe by průzkum měl na program
okamţitý vliv. Navíc, jak poukazuje profesor komunikace Robert Pekurny (in Ettema;
Whitney, 1982, s. 134), „zpětná vazba z měření sledovanosti vám neřekne, jak vylepšit
televizní programy. Kromě toho je k dispozici aţ dlouho poté, kdy byl program
vyroben.“
Výsledky sledovanosti pořadů ale neměly tehdy tak vypovídající hodnotu, jako
mají v současnosti. Diváci si nemohli vybírat z nepřeberné nabídky stanic – měli
k dispozici maximálně dva programy. „Většinou si ani neuvědomujeme, ţe výsledná
hladina, zejména pak sledovanosti, není tolik zapříčiněna divácky oceňovanou kvalitou
uváděných pořadů, jako je spíše výsledkem dlouhodobě se utvářejícího postoje k tomuto

8

Do výzkumu sledovanosti byly mezi lety 1994 a 1997 zapojeny uţ také soukromé stanice Nova
a Premiéra (později Prima), proto bylo po spuštění TV-metrů moţné porovnat jejich předchozí
výsledky s výsledky ČT.
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zdroji, zastupujícímu také jeden ze široce společensky akceptovatelných způsobů
trávení volného času“ (Ungr, 1984, s. 66).
Pro mnoho lidí byla televize v té době jak médiem, které jim zprostředkovalo
informace o tom, co se děje „tam, kde oni nemohou být“, tak prvkem zábavy. To, co se
vysílalo, pak bylo předmětem hovorů mezi lidmi další den. Stala se součástí ţivotů.
Ostatně s tím, ţe s televizí přicházel do styku kaţdý, počítal i denní kontinuální
výzkum. „Ve více či méně pravidelném kontaktu s televizí se ocitá prakticky veškerá
naše současná populace a vzniklé televizní auditorium jako okruh stabilních příjemců
nabízeného programu je tudíţ s touto populací prakticky identické. V našem případě
se můţeme s prospěchem opřít právě o výše uvedený fakt, ţe uvaţované auditorium se
de facto kryje s celou populací (ti, kteří zůstávají televizí ,nezasaţení‘, představují nejen
prakticky nepatrné četnosti, ale navíc je sotva lze, aţ na jedince nalézající
se z nejrůznějších důvodů na okraji společenského dění, povaţovat za nějaké
homogenní útvary v podobě ustálených sociálních skupin) a ţe onoho ,typického‘
diváka můţeme právem chápat jako průměrného člověka naší doby a země (pokud
se spokojíme s tímto vágním a vcelku nicneříkajícím určením). Na předpokladu této
totoţnosti je postaven denní kontinuální výzkum diváckých ohlasů“ (Ungr, 1987,
s. 19–20).
Na základě zkušeností získaných v průběhu let doznal denní kontinuální výzkum
řady úprav. Změnila se například pravidla pro výběr respondentů – jedním z kvótních
znaků byla nově moţnost přijímat druhý program. Zkoumali také informace o rodině,
názory a postoj k televizi. Detailnější bylo i členění povolání. A v neposlední řadě, jak
uţ jsem uvedl, trvala účast v panelu kratší dobu.

1.1.2. 90. léta: Více stanic, více výzkumů
Spolu se změnami ve státním uspořádání došlo v první polovině 90. let i k řadě
změn na televizním trhu. Ve stručnosti: V roce 1990 začal vysílat třetí český program
OK3, k 1. červenci roku 1991 Slovenská národní rada zřídila Slovenskou televizi,
1. ledna 1992 začala existovat Česká televize. Stále ještě vysílal federální program F1,
ten zanikl 31. prosince 1992 a spolu s ním i Československá televize. Ten den, více neţ
74 let od svého zaloţení, se rozpadl i společný český a slovenský stát, v tu dobu Česká
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a Slovenská Federativní republika. Od 1. 1. 1993 existují samostatně Česká republika
a Slovenská republika.
V roce 1993 tedy vysílají 1. a 2. program České televize a také stanice ČT3,
která se transformovala z OK3.9 V daném roce se objevuje první významnější soukromá
televize – Premiéra TV. Ta začala vysílat v červnu regionálně, v roce 1994 jí Rada ČR
umoţnila stát se celoplošnou stanicí. V únoru roku 1994 se navíc zrodila další soukromá
stanice – TV Nova.
A spolu s tím, jak se diferencoval televizní trh, se objevilo více výzkumů
zjišťujících ohlas diváků. I nadále fungoval denní kontinuální výzkum České televize.
Zajišťovalo ho Středisko analýz programu a auditoria ČT (SAPA), výsledky získávalo
a zpracovávalo v týdenní periodicitě. Televizní sledovanost všech stanic zahrnulo
do svého portfolia od roku 1994 Sdruţení komunikačních a mediálních organizací
(SKMO). To pod hlavičkou Media Projektu zjišťovalo metodou rozhovorů údaje
o počtech čtenářů tištěných titulů, posluchačů rozhlasových stanic, a nově tedy
i televizních diváků (Taberyová, 1998, s. 149). Průzkum měl ale velkou nevýhodu –
výsledky zveřejňovali vţdy sumárně za uplynulé kalendářní čtvrtletí. I z tohoto důvodu
si soukromé televize Nova a Premiéra nechávaly zpracovávat svůj výzkum, a to
od agentury DEMA. Měl, stejně jako u České televize, deníčkovou podobu. Ovšem
panel tvořilo 750 diváků ve věku od 15 do 75 let a na rozdíl od veřejnoprávní stanice
nezjišťoval spokojenost. „Čísla se od sebe v závislosti na pouţité metodě lišila. Trhu
scházel výzkum tak zvané jednotné měny, který by přinesl nezávislá data z jednoho
zdroje, a stal se tak ‚směnným kurzem‘ pro obchod s reklamním časem. Ukázalo se tak,
ţe potřeba elektronického měření televizní sledovanosti se stále zvyšuje, a tento druh
výzkumu byl z Media Projektu nakonec vyčleněn“ (ATO, 2015a, s. 5).
Podobná nedůvěra jako před spuštěním denního kontinuálního výzkumu
panovala i v polovině 90. let. Výsledky sledovanosti jsou důleţité hlavně pro inzerenty.
A situace, kdy vedle sebe koexistovalo několik výzkumů diváckého ohlasu a kaţdý
produkoval jiná data, byla problematická. Jak naznačil tehdejší prezident Asociace
provozovatelů soukromého vysílání Michal Zelenka (RadioTV, 2006) ve vzpomínkách
na roky 1994 aţ 1996, organizace si navíc dokázaly prezentaci výsledků uzpůsobit
k obrazu svému: „Přirozená česká nedůvěřivost, posílená špatnými zkušenostmi se
9

ČT3 ukončila vysílání 3. února 1994, na její frekvence se přesunula ČT2. Na původních frekvencích
ČT2 začala 4. února 1994 vysílat Nova.
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socialistickou statistikou, v níţ všechno vţdycky vyšlo dobře, způsobila, ţe se
na začátku kdekdo ptal, co to je, na co to je a jestli to vůbec můţe být pravda. Nicméně
zadavatelé reklamy chtěli vědět, kam mají dávat své peníze. Výzkumů bylo hodně, měly
různé metodiky, a protoţe je agentury dělaly na vlastní náklady, nebyly vzorky
výzkumů bůhví jaké (dostatečně reprezentativní). Kdo prodával, pochopitelně ukazoval
ty výsledky, podle kterých dopadl dobře. Ti, co kupovali, ovšem ze šuplíku zcela
logicky vytahovali výzkum, který tvrdil opak.“

1.1.3. Nástup TV-metrů
Projekty elektronického měření se ve světě začaly objevovat v 80. letech
20. století. Ve Velké Británii rozvezli TV-metry do domácností jako první v roce 1981.10
V zemi, kde televizi vlastní 26 milionů domácností, je stanoven vzorek pro elektronické
měření na 5100 domácností. Kaţdá jedna tedy reprezentuje dalších pět tisíc domácností
(Napoli, 2003, s. 73).
S počáteční nedůvěrou musely TV-metry bojovat ve Spojených státech
amerických. Jak v roce 1987 informoval list New York Times (Boyer, 1987), „televizní
ředitelé se na blikající krabičky zjišťující ohlas dívali nervózně, jako by čekali, ţe
explodují“. Viceprezident průzkumu stanice NBC William Rubens podle New York
Times předpovídal, ţe TV-metry přinesou jen chaos.
Dosud fungovalo v USA kombinované měření pomocí deníčkových výzkumů
a Audimetrů. Zkoumaní členové kaţdý týden odevzdávali vyplněný záznam s údaji, kdo
z domácnosti se kdy na který program díval. Nebylo ale moţné ověřit, zda data zapsali
podle pravdy. Ve výzkumné agentuře pak údaje z deníčků a Audimetrů kombinovali.
Proti tomu TV-metry měly přinést výsledky sledovanosti rychleji a přesněji, navíc
i s údaji o demografickém rozloţení diváků (Napoli, 2003, s. 73).
Zadavatelé reklam technologii vítali. Televizní pracovníci se ale báli, ţe
TV-metry ukáţí na menší úspěšnost některých pořadů a ty zaniknou. Jak připomenul
New York Times (Boyer, 1987), Audimetry v kombinaci s deníčkovými průzkumy, které
odhadovaly, kolik lidí sledovalo daný program, byly od 50. let biblí televizního
průmyslu. Proto ta nedůvěra a strach.

10 Elektronické měření má od té doby na starosti Broadcasters’ Audience Research Board (BARB).
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1.1.3.1. Přípravy na elektronické měření
V České republice začaly přípravy na nové měření sledovanosti uţ v roce 1993.
Tehdy byla vypsána, po dohodě mezi ČT, ČNTS11 a Premiérou TV12 veřejná nabídková
soutěţ, jejímţ cílem bylo najít právě firmu, která bude poskytování elektronických dat
zajišťovat. Vyhrál společný projekt české společnosti ULTEX Europe, britské Taylor
Nelson AGB a dánské GALLUP DANMARK. V roce 1995 převzala garanci projektu
jen TN AGB. Smlouvu podepsala společnost se Sdruţením komunikačních a mediálních
organizací v roce 1996. V dubnu roku 1997 vznikla Asociace televizních organizací
(ATO) jako zadavatel výzkumu sledovanosti prostřednictvím TV-metrů. V souvislosti
s tím vystoupily všechny tři televize z SKMO, na jehoţ činnosti se nadále podílely
prostřednictvím ATO13. Tentýţ měsíc zahájila TN AGB zkušební elektronické měření
sledovanosti, ostrý provoz spustila 1. června roku 1997 (Zeman a Šnábl, 1998,
s. 13–16).
„Analýza sledovanosti je historicky spjata s ustavováním mediálního trhu
a s rozšiřováním komerčních médií, financovaných zejména z prodeje reklamy. Protoţe
ze strany zadavatelů postupně rostl zájem o informaci, kolik příjemců (TV diváků,
posluchačů rozhlasu, čtenářů novin) můţe jejich inzertní sdělení oslovit, začala se
média ve vlastním zájmu podílet na vzniku výzkumů sledovanosti“ (Trampota,
Vojtěchovská, 2010, s. 183). Jak uvádí tehdejší vedoucí analýzy programu a auditoria
ČT Kristina Taberyová (1998, s. 149) a ATO v prezentaci k 18. výročí elektronického
měření (2015, s. 7), v případě českého televizního trhu si stanice rozdělily financování
následovně: Česká televize se podílela z 50 procent, o zbylou polovinu se podělila Nova
(37,5 procenta) a Premiéra TV (12,5 procenta).

1.1.3.2. Měření v letech 1997 až 2002
Hned 2. června, tedy den po ostrém spuštění projektu, dovezl kurýr do sídel
televizí diskety s prvními daty z TV-metrů. Počet zapojených domácností, konkrétně
660, nebyl ve srovnání se současným stavem velký, nicméně byl povaţován
za dostačující vzorek, který uţ bylo moţné zobecnit na celou populaci. Jak připomíná
sociolog Miroslav Disman (2002, s. 93), „v kvantitativní verzi výzkumu jsme schopni
11 ČNTS byla servisní organizace tehdy ještě nevysílající TV Nova.
12 Premiéra TV byla tehdy ještě regionální stanicí.
13 ATO se stala členem SKMO 2. července 1997.
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zkoumat celou skupinu jen výjimečně. Pravidelně jedině sčítání lidu je studií celé
populace. Většinou sledujeme jen některé členy skupiny a doufáme, ţe naše závěry
budou aplikovatelné i na ostatní, na ty nestudované. To nás přivádí ke dvěma základním
termínům: populace a vzorek (výběrový soubor).“ Ostatně průzkumy takto fungují uţ
více neţ století. Na začátku 20. století se totiţ začala vyuţívat metoda reprezentativního
šetření, kdy stačil malý vzorek, ale výsledky mohly být zobecněny na celé obyvatelstvo
(Petrusek, 1996, s. 922).
Panel 660 anonymních domácností sestavili poté, co v roce 1996 provedli
zaváděcí výzkum v 10 tisících domácnostech. Kaţdý rok poté zkoumali pět tisíc
domácností. Na základě tohoto kontinuálního výzkumu dodnes aktualizují strukturu
panelu tak, aby zůstala zachována reprezentativnost. Do elektronického měření zapojili
od počátku občany starší 4 let. Prakticky to probíhá tím způsobem, ţe členové se
přihlásí pomocí dálkového ovladače, a tím TV-metr začne jejich aktivitu zaznamenávat.
„Přechod na elektronické měření v roce 1997 výzkum velice zpřesnil. Elektronická data
z většiny potvrdila odhady mediálních expertů zaloţené na zahraničních studiích
o rozdílech mezi výsledky elektronických měření a výzkumů zaloţených na deklarování
informace od respondenta. TV-metry jsou ‚neúprosné‘ a neumoţňují respondentovi
stylizovat se do pozice kulturnějšího diváka, který se nikdy nepodívá na lehčí ţánr či
erotiku. Obecně se dá konstatovat, ţe díky TV-metrům si polepšily méně sledované
stanice a zvýšila se také sledovanost mimo hlavní vysílací čas, to znamená ‚segmenty‘,
které respondenti deníčkových výzkumů na bázi ‚recallu‘14 opomíjejí nejvíce“ (ATO,
2015a, s. 9).
Za rok 1997 tak existují data ze dvou výzkumů. Od ledna do května z denního
kontinuálního, od června pak z elektronického. Na rozdílné výsledky upozornil také
pracovník oddělení analýzy programu a auditoria ČT Karel Zeman (1998, s. 139): „Obě
metody zjišťování divácké odezvy avizují pozoruhodné změny v podílu jednotlivých
televizních subjektů na divácké obci, k nimţ v roce 1997 docházelo ve srovnání
s předchozím rokem. Například celodenní podíl České televize na divácké obci je trvale
větší neţ jedna třetina, zatímco v roce 1996 to byla pouze zhruba jedna čtvrtina. Podíl
TV NOVA na publiku zůstal i v roce 1997 největší, zaznamenal však zřetelný pokles –

14 Recall je termínem pro vybavení si. Obvykle se zjišťuje výzkumem, kdy se tazatel ptá respondenta,
zda si vybavuje konkrétní věc – například pořad, či reklamu.
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ze dvou třetin v roce 1996 na objem mírně nadpoloviční. Patrné je průběţně se lepšící
postavení Prima TV.“
Významné obohacení pohledu na divácké chování podle Zemana (1998,
s. 141–142) přineslo elektronické měření z hlediska místa bydliště – jednak podle
velikosti a jednak podle regionální organizace. Ze statistik šlo najednou například
vyčíst, ţe procentuálně nejvíce diváků si nacházel program ČT2 ve východních
Čechách, nejvíce času mu věnovali lidé ve východních a jiţních Čechách a naopak
v západních příliš nezaujal.

1.1.3.3. Měření v letech 2002 až 2007
V roce 2002 vstoupil PEM, neboli Projekt elektronického měření, do druhé
fáze – PEM II. Data uţ nezjišťovala společnost TN AGB, ale Mediaresearch. Ta má
TV-metry na starosti dodnes15. Zatímco ve fázi PEM I reportovala data s minutovou
přesností, v té nadcházející uţ s vteřinovou. To umoţnilo jak přesnější analýzy, tak
stanovení akurátnější sledovanosti jednotlivých reklamních spotů.
Navíc počet členů výzkumného panelu se více neţ zdvojnásobil –
z 660 domácností na 1333. Metodologové předvídali, ţe data budou přesnější.
„Neočekávají však, ţe by nový peoplemetrový projekt došel k výrazně odlišným
výsledkům co do podílu jednotlivých televizí na trhu“ (ATO, 2002). Tato domněnka se
poté potvrdila.

1.1.3.4. Měření v letech 2007 až 2012
V PEM III opět zvýšili počet domácností tvořících panel. Tentokrát
o 500 na 1833. Navýšení bylo podmínkou měření sledovanosti programů menších
televizních kanálů, které bude moci přijímat jen zlomek diváků tehdejších čtyř
celoplošných stanic. Do té doby se ve výsledcích objevovalo jen těchto pět poloţek:
ČT1, ČT2, Nova, Prima a Ostatní, kde se skrývaly veskrze zahraniční stanice. Nové
přibyly poprvé v grafech sledovanosti v roce 2006, a to ČT2416 a ČT sport17. Ke konci
roku 2017 zahrnovala ATO – Nielsen Admosphere do grafu 24 stanic, s tím, ţe některé

15 Od roku 2015 působí na trhu pod názvem Nielsen Admosphere.
16 Stanice začala vysílat v květnu roku 2005.
17 Ta se představila divákům tehdy ještě jako ČT4 v únoru roku 2006.
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sdruţovala do kategorií (stanice AtMedia, O a Media Club) a jednotlivě je rozepisovala
po straně.18 Všechny zbylé řadila asociace do kategorie Ostatní. Větší panel měl i tu
výhodu, ţe začaly vznikat přesnější analýzy sledovanosti menších cílových skupin.

1.1.3.5. Měření v letech 2013 až 2017
Do PEM IV výrazně promluvil nástup technologií. Výzkumná agentura musela
reflektovat situaci, ţe lidé nesledují televizi jen v reálném čase, ale díky technologiím
Smart TV či sluţbám typu HorizonGo si mohou pořady přehrát zpětně aţ sedm dní
po odvysílání. Proto společnost Mediaresearch začala měřit i tak zvanou odloţenou
sledovanost. ATO 7. ledna 2013 v tiskové zprávě informovala (ATO, 2013), ţe „díky
nové technologii zaloţené na principu audiomatchingu mají klienti ode dneška
k dispozici data o měření odloţené sledovanosti televize – tak zvaný timeshift. Nově
budou dostávat také údaje o sledovanosti televizního vysílání na počítačích v online
archivech televizních stanic.“
Průzkum (ATO, 2015b) ze začátku roku 2015 ukázal, ţe odloţená sledovanost
tvoří 1,4 procenta z objemu ţivé. To byl během dvou let nárůst o jeden procentní bod
a výzkumníci tehdy očekávali, ţe tento trend bude pokračovat. To se potvrdilo.
Na konci roku 2015 tvořila odloţená sledovanost 1,8 procenta, v roce 2017 uţ
3 procenta (ATO, 2017). S touto hodnotou je Česká republika na úrovni Německa,
Itálie, Francie či Španělska. Naopak stále nedosahuje na Velkou Británii, Spojené státy
americké nebo Skandinávii, kde se naměřené hodnoty pohybují mezi 5 a 15 procenty.
Z průzkumu dále vyplynulo, ţe 56 procent odloţené sledovanosti „se odehraje“
ještě ten den. 22 procent první den po odvysílání, zbytek pak v následujících šesti
dnech. Se zpoţděním tehdy sledovali lidé hlavně seriály a filmy, naopak velmi málo
zpravodajství a sport.
A zatímco údaje o odloţené sledovanosti měří uţ od ledna roku 2013, aţ
od února 2016 jsou i součástí kaţdodenních statistik. V odborné terminologii bývají
označovány TS0 či VOSDAL (Viewed At the Same Day As Live). Vzhledem k tomu,
ţe 90 procent z odloţené sledovanosti se odehrává v nultém aţ třetím dni po odvysílání,
rozhodla ATO v roce 2017 o další změně v prezentaci dat. Jak informovala (ATO,
2017), „oficiální televizní měna bude od 1. září definována jako součet TV ţivé
18 Mezi ně patřila například Mňau TV, Óčko STAR, FilmBox nebo TUTY.
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a odloţené sledovanosti z nultého aţ třetího dne (Ţivě + TS0–3). Vedle dat ţivé
sledovanosti bude tedy obsahovat i data odloţeného odsledování, ať uţ diváci pouţijí
funkci timeshift na televizorech se set-top-boxy/s pevným diskem, ruční nahrání pořadu,
nebo vyuţijí TV archivy poskytované distributorem TV signálu či prostřednictvím
technologie HbbTV. Jedním z důsledků rozšíření oficiální měny je fakt, ţe oficiální
(finální) data o sledovanosti (dle definice nové oficiální měny) budou oproti aktuálnímu
stavu k dispozici s třídenním zpoţděním.“ Členové ATO a smluvní partneři tedy kaţdé
ráno dostávají data, která zahrnují včerejší sledovanost ţivou a TS0, přičemţ tři dny
nato obdrţí zpravidla vyšší čísla doplněná o TS0–3.
Další významnou novinkou ve 4. fázi Projektu elektronického měření byl online
přístup k datům v téměř reálném čase. To znamená, ţe stanice uţ nemusí čekat
na výsledky sledovanosti do rána dalšího dne, ale mají je k dispozici rovnou ještě
během vysílání. Oproti reálnému vysílání se zpoţděním přibliţně deseti minut.
Například v České televizi toho vyuţívají hlavně při několikahodinových kontinuálních
přenosech – mimo jiné během vysílání volebních studií. „Volební drama vrcholí. Česká
televize v tento okamţik a zpravodajská čtyřiadvacítka nejsledovanějším televizním
programem v zemi. Zhruba tři čtvrtě milionu diváků v těchto okamţicích sleduje
průběţné sčítání,“ oznámil moderátor Václav Moravec 21. 10. 2017 v 15:38, tedy
v okamţiku, kdy bylo sečteno 41 procent hlasů voleb do Poslanecké sněmovny.19
Výsledkem přibliţně 1,5 milionu diváků se pochlubila také Nova, a to hned
po odvysílání večerního rozhovoru s prezidentem Milošem Zemanem dne 21. ledna
2018 (Aust, 2018). Jak se ukázalo další den, data to byla přesná. Pořad Cesta na Hrad
sledovalo 1 511 000 lidí (Vojtěchovská, 2018a). A také Prima uţ ve vysílání vyuţila
online data. Moderátor Karel Voříšek 23. 1. 2018 v pořadu Česko hledá prezidenta
oznámil dokonce třikrát, kolik lidí se momentálně na Primu dívá. V průměru si stanici
zapnulo 2,2 milionu lidí, čímţ se pořad stal nejsledovanějším v historii Primy
(Vojtěchovská, 2018b).
Česká televize podle vedoucí útvaru Výzkumu a analýz Renaty Týmové (Příloha
č. 1) sleduje data v reálném čase i během vysílání premiérových seriálů a pořadů.
„Máme v počítači aplikaci a vidíme vţdy tři hodiny dozadu, kolik lidí se v tu chvíli
na který program dívalo. (…) Tato data nejsou konečná, protoţe potom probíhá proces

19 Ke zhlédnutí v iVysílání ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11966400156-parlamentni-volby2017/217411033171021-volby-2017.

18

statistického váţení a tak dále, ale jsou to data, která se od konečných výsledků mohou
lišit jen do dvou procent, co se týče share a ratingu. To není významné. Pro nás je
to hlavně zpětná vazba, kdyţ vysíláme například nový seriál, tak pro management je to
dobré, ţe uţ večer ví, kolik lidí ho sleduje. To samé, kdyţ máme volební studio, tak
je atraktivní říct lidem: Právě sleduje ČT24 půl milionu diváků. Opravdu je to poměrně
evropský unikát, má to hodně málo zemí, dokonce snad jenom jedna v Evropě z těch
severských.“
V PEM IV se panel rozrostl jen mírně, z 1833 domácností na 1850.
To představovalo přibliţně 4470 lidí. Zároveň si společnost Mediaresearch ověřila,
zda jsou členové disciplinovaní, a to tak zvanou koincidenční studií. Zjišťovala, zda
dodrţují pravidla obsluhy TV-metrů. Jak uvedla jednatelka ATO Vlasta Roškotová
(ATO, 2014a), „studie společnosti Mediaresearch sledovala několik různých ukazatelů,
z nichţ v těch základních byla potvrzena míra shody 95–98 procent mezi skutečným
stavem v panelové domácnosti a výstupy o diváckém chování z peoplemetrového
projektu“. V porovnání s ukazateli jiných evropských zemí byla shoda nadprůměrná.
Celkem zkontrolovali telefonicky 500 panelových domácností, a to v době, kdy měly
zapnutou televizi.

1.1.3.6. Měření v letech 2018 až 2022
V roce 2018 spustila ATO pátou fázi PEM. A jestliţe PEM IV výrazně reagovala
na nástup technologií, tak ta nynější ještě významněji. „Vedle silného televizního
vysílání dochází k růstu online aktivit a mění se způsob sledování televize i veškerého
videoobsahu. Samotné peoplemetry uţ nestačí,“ přiznala jednatelka ATO Roškotová
(ATO, 2016).
Společnost Nielsen Admosphere, která opět vyhrála výběrové řízení, má nyní na
starosti crossplatformní elektronické měření sledovanosti a obsahu. To znamená, ţe
i nadále měří klasické ţivé a odloţené televizní vysílání, nově ale v propojení s daty
o sledovanosti videí na internetu a na všech koncových zařízeních pro přehrávání
videoobsahu, jako jsou televize včetně SmartTV, mobily, počítače, tablety, aplikace
či HbbTV.
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1.1.3.7. Přístupnost dat
Výsledky poskytuje Asociace televizních organizací obecně řečeno koncovým
uţivatelům – mezi ně patří jak televizní stanice a obchodní partneři, tak například
specializované weby na oblast médií. Z mainstreamových zpravodajských portálů
zveřejňovaly dříve statistiky za předchozí den novinky.cz. Momentálně mohou zájemci
najít tabulku nejsledovanějších pořadů uplynulého dne i údaje o podílu na trhu
na portálu mediaguru.cz. Na webu mediamania.tyden.cz zveřejňují dokonce grafy, kde
kaţdou stanici symbolizuje jinak barevná úsečka a čtenář vidí, jak se vyvíjela
sledovanost daného kanálu kaţdých 15 minut v rozmezí od 6:00 do půlnoci. Statistiky
ukazuje i ATO, a to na webu ato.cz.20 Řada statistik, ovšem orientovaných hlavně
na veřejnoprávní televizi, je dostupná i na webu ČT.

1.1.3.8. Rating, share a další pojmy
Ve výstupech z elektronického měření se objevuje několik pojmů, které jsou
ukazateli úspěšnosti daných pořadů a stanice celkově. Mezi základní patří rating a share.
Rating je vyjádřením sledovanosti v procentech. Značí podíl osob z cílové
skupiny, které sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku vysílání
na libovolném kanálu. Nejčastěji se uvádí sledovanost v cílové skupině 15+, tedy kolik
diváků starších 15 let daný pořad vidělo. Jedno procento ratingu v této cílové skupině
odpovídá 86 tisícům diváků.21
Share neboli podíl na trhu se naopak nepočítá z celé televizní populace, ale jen
z diváků, kteří v tu dobu měli puštěný přijímač.22
Reach neboli zásah je údaj, který prozrazuje, kolik lidí z cílové skupiny
sledovalo daný pořad alespoň tři minuty.

20 Lidé na webu najdou TOP 10 nejsledovanějších pořadů týdne u čtyř hlavních kanálů, dále TOP 20
a také údaje o podílech na trhu. Archiv ale pro běţného neplatícího uţivatele k dispozici není, data má
na webu ATO zveřejněné vţdy jen za nedávné období.
21 Velikost cílové skupiny 15+ je stanovena na 8 600 000 lidí.
22 Pokud by televizi sledoval milion diváků, s tím ţe půl milionu by se jich dívalo na pořad A, 270 tisíc
na pořad B a zbytek na pořad C, měl by pořad A share 50 procent, pořad B 27 procent a pořad C 23
procent. Kaţdý den zároveň stanice obdrţí grafy, kde vidí, jakého podílu dosáhly po celý včerejší den
a jakého v prime-time.
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Prime-time je označením pro hlavní vysílací čas. Ten je v projektu
elektronického měření definován od 19 do 23 hodin, tedy v době, kdy televizi sleduje
nejvíce lidí. V tomto nejexponovanějším čase je zároveň nejdraţší reklamní prostor.
Nova navíc v roce 2012 přišla s pojmem super prime-time, který zavedla od 19:30
do 21:30. V tomto čase začala nabízet inzerentům prostor s tím, ţe bude sice draţší, ale
exkluzivnější. Jak tvrdil obchodní ředitel TV Nova Jan Vlček (Vojtěchovská, 2012),
„zadavatelům tak v super prime-time nabídneme zcela exkluzivní produkt s unikátním
zásahem a vysokou zapamatovatelností“. Česká televize má pro změnu hlavní vysílací
čas stanovený od 19 do 22 hodin.
Cílová

skupina

je

částí

televizní

populace

s

určitými

společnými

charakteristikami. Celková sledovanost pořadů se nejčastěji udává pro skupinu 15+.
Výsledky ale prezentuje kaţdá stanice jinak. Například TV Nova zdůrazňuje cílovou
skupinu 15–54, kde mívá největší úspěch a pro kterou prodává reklamu. ČT pro změnu
15+. Člověka, který není v oblasti měření sledovanosti tak zběhlý, pak můţe zmást,
kdyţ obě stanice tvrdí, ţe jsou nejsledovanější. K této situaci došlo například začátkem
roku 2013 – ČT i Nova vydaly tiskové zprávy, kde informovaly, ţe se staly
nejsledovanějšími televizními skupinami za rok 2012. Zatímco kanály ČT23 získaly
ve skupině 15+ podíl na trhu 30,16 procenta, stanice Novy24 29,85 procenta.
„Veřejnoprávní televize dosáhla v loňském roce největšího podílu na sledovanosti mezi
televizemi na českém trhu, coţ je vůbec poprvé od začátku elektronického měření
sledovanosti v roce 1997,“ uvedla vedoucí komunikace a marketingu ČT Daniela
Němcová (ČT, 2013). Tehdejší generální ředitel Novy Jan Andruško ale zároveň
prohlásil: „Jsem hrdý na to, ţe v rostoucím konkurenčním prostředí uţ patnáct let
od začátku peoplemetrového měření skupina Nova drţí pozici lídra trhu, a jsem
přesvědčený, ţe díky novým televizním stanicím, které jsme spustili, a které dále
chystáme ke spuštění, budeme pozici jedničky na trhu nadále upevňovat“
(Vojtěchovská, 2013). Nova totiţ vycházela z výsledků mezi diváky od 15 do 54 let, a ty
vypadaly následovně: 33,84 procenta pro skupinu Nova a jen 24,72 procenta pro kanály
ČT. Například web mediaguru.cz zveřejňuje rating a share ještě v kategorii 15–69. To je
pro změnu cílová skupina, pro kterou od začátku roku 2016 prodává reklamu Prima,
respektive její zastupitelství Media Club. Nejširší cílovou skupinou je pak 4+. Televize
23 Skupina ČT zahrnuje ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT art a ČT :D.
24 V portfoliu byly stanice Nova, Nova Cinema, Fanda, Smíchov a Telka.
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zároveň dostávají data, kde vidí i podrobně rozepsané údaje, například pro diváky mezi
15 a 24 lety, 25 a 34 lety a tak dále. „Cílových skupin je opravdu hodně, máme jich
k dispozici asi 75, kdy si můţeme zkoumat hospodyně, sociální kategorie, věkové
kategorie, vysokoškolské, lidi podle příjmu, podle příjmu domácnosti, podle
volnočasových aktivit,“ sdělila vedoucí oddělení Výzkumu a analýz ČT Renata Týmová
(Příloha č. 1).

1.1.3.9. Zajímavosti z výsledků sledovanosti
V roce 2017 „oslavilo“ elektronické měření sledovanosti v České republice
20 let. Nejúspěšnější pořad se dle statistik ATO (Mediaguru, 2013) vysílal hned v roce,
kdy začaly TV-metry fungovat.
Bezmála 5 milionů diváků (konkrétně 4 992 000) 12. října 1997 od 21 hodin
usedlo k show Miss desetiletí. Z lidí, kteří v tu dobu měli zapnutou televizi, sledovalo
Novu 84 procent.
Na 2. místě se umístilo Uvítání na Staroměstském náměstí. Příjezd zlatých
hokejistů z Nagana mezi fanoušky vysílala ČT1 23. února 1998 od čtvrt na deset večer.
Oslavy si u obrazovek vychutnalo 4 883 000 diváků při podílu téměř 83 procent.
Vilu prezidenta republiky, tedy ţivě vysílaný pořad, kde kamery sledovaly
návštěvu hokejistů u tehdejšího prezidenta Václava Havla, si ten samý večer pustilo
4 779 000 zájemců (share 81 procent), čímţ se stal 3. nejsledovanějším pořadem
historie elektronického měření.

Tabulka č. 1
NEJSLEDOVANĚJŠÍ POŘADY V HISTORII ELEKTRONICKÉHO MĚŘENÍ
Pořadí Pořad

Počet diváků

1.

Miss desetiletí (1997)

4 992 000

2.

Uvítání na Staroměstském náměstí (1998)

4 883 000

3.

Vila prezidenta republiky (1998)

4 779 000

4.

Staroměstské náměstí (1998)

4 732 000

5.

Hokej ČR – Rusko (1998)

4 460 000

Zdroj dat: ATO - Mediaresearch
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Sledovanosti atakující hranici pěti nebo čtyř milionů v současnosti uţ ţádné
pořady nedosahují. Třímilionovou překročí také jen sporadicky. V posledních letech se
to podařilo jen pohádce Anděl Páně 2, kterou vysílala ČT1 na Štědrý den roku 2017
a vidělo ji 3 047 000 diváků starších 15 let při podílu 68 procent.
Na příkladu tohoto filmu vysvětlím, jak se nakonec liší výsledná data
sledovanosti. Uţ bylo zmíněno, ţe od září roku 2017 zveřejňuje ATO také výsledky
ŢIVĚ + TS0–3. Díky tomu se nakonec sledovanost Anděla Páně 2 vyšplhala
z 3 047 000 na 3 228 000 lidí. V souhrnných statistikách za prosinec 2017 je však také
údaj TS0–7. Odloţeně sedm dní po vysílání si pohádku pustilo na televizorech dokonce
452 tisíc lidí (ATO, 2018a).
Závěrem kapitoly věnované sledovanosti se ještě budu věnovat tomu, jak se
lišila sledovanost stanic v roce 1997 a 2017 ve skupině diváků starších 15 let.
V roce 199725 si kanály ČT (1. a 2. program) připsaly dohromady 35,55 procenta
diváků, nejúspěšnější Nova 52,04 procenta a Prima 8,90 procenta. Stanice v kategorii
Ostatní dosáhly podílu 3,51 procenta.
O 20 let později se výsledek kanálů veřejnoprávní televize sníţil o téměř
7 procentních bodů. Všech šest sledovalo v roce 2017 29,19 procenta diváků.
Od počátku měření ale nejvýrazněji klesla Nova – všechny její stanice vyhledalo
v průměru 30,45 procenta lidí. Kanály Primy oproti roku 1997 posílily o více
neţ 12 procentních bodů na 21,01 procenta. Skupinu Barrandov26 si zapínalo průměrně
8,66 procenta lidí. Ostatní kanály27 sledovalo více neţ 10 procent lidí (Potůček, 2010
a ATO, 2018b).

25 Jde o výstup z elektronického měření prováděného od 1. června do 31. prosince.
26 Tu tvoří kromě hlavního kanálu i KINO, PLUS a FAMILY.
27 V nich jsou zahrnuty například stanice AtMedia (mimo jiné Šlágr TV, JOJ Family, CS Film), Media
Club a Stanice O.
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Graf č. 1

Zdroj dat: ATO - Mediaresearch

Graf č. 2

Zdroj dat: ATO - Mediaresearch
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1.1.3.10. Výzkum životního stylu
Kromě sledovanosti zjišťuje ATO ve spolupráci s Mediaresearch na panelu
domácností také další údaje, které souhrnně nazývá Výzkum ţivotního stylu neboli Life
Style Survey (LSS). Mezi lidmi mapuje například preference jednotlivých médií
v rozličných situacích, sleduje vybavenost domácností jednotlivými druhy platforem,
jak lidé tráví volný čas, jak utrácejí a podobně. Průzkum probíhá od roku 2002, od roku
2008 se koná ještě další, specializovaný na děti od 4 do 14 let.
Například v roce 2011 (Nielsen Admosphere, 2011) z průzkumu vyplynulo, ţe
spokojenost Čechů s nabídkou televizních programů výrazně vzrostla a ţe od televize
očekávají zábavu, zpravodajský a humorný obsah ve stejné míře jako v předchozích
letech, ovšem s jedinou výjimkou – erotika uţ tolik neláká. Výzkum LSS děti
provedený v roce 2010 pak ukázal, ţe rodiče více hlídají čas svých dětí trávený
u televize a internetu a ţe podíl času věnovaného televizi a internetu oproti roku 2008
na úkor ostatních médii vzrostl (ATO, 2010).

1.2. Zjišťování ohlasu ve světě
1.2.1. Počátky zkoumání poslechovosti a sledovanosti
Rozvoj rozhlasového vysílání vedl na konci 20. let 20. století ve Spojených
státech amerických ke vzniku konkurenčních rádií. Protoţe uţ tehdy vysílání
obsahovalo komerční sdělení, zajímaly zadavatele kvantitativní údaje, tedy kolik lidí
inzerci slyšelo. Historicky první reklamu odvysílalo newyorské rádio WEAF 28. srpna
1922, zaplatil si ji provozovatel apartmánů v newyorské čtvrti Jackson Heights. První
principy nezávislého měření byly ale zavedeny aţ v roce 1929, kdy stanice NBC najala
profesora Daniela Starcha, aby zjistil, kolik domácností má vůbec přijímač
(AdAge, 2003).
Starch osobním dotazováním ve 105 městech a 68 venkovských oblastech došel
k závěru, ţe rádiem disponuje 35 procent amerických domácností. Z jeho dat ale nebylo
moţné usoudit na chování posluchačů v průběhu dne, oblíbenost stanic nebo preference
pořadů. Rozhlasové stanice mezitím hlásily vlastní data o poslechovosti, která byla
ve vzájemném rozporu.
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Vznik moderního měření, které bylo následně uplatněno i pro rozvíjející se
televizní vysílání, se datuje do roku 1930, kdy Národní asociace inzerentů (Association
of National Advertisers) spustila projekt Společné analýzy vysílání (Cooperative
Analysis of Broadcasting neboli CAB). Celkově trval 16 let, ukončen byl v roce 1946.
Principy projektu byly následující:


průzkum financují sami zadavatelé reklamy, ne stanice jako takové, a to
měsíčním příspěvkem 60 aţ 70 dolarů



vzorek tvoří 17 tisíc domácností napříč USA, které mají přijímač



poslechovost se analyzuje na základě telefonátů do domácností; tazatelé
kladou otázky:
◦ kdy bylo rádio zapnuté během uplynulých 24 hodin
◦ kdo rozhlasový přijímač v domácnosti poslouchal
◦ které stanice a které pořady byly naladěné
◦ které pořady se posluchačům líbily

Garantem měření byl Archibald Crossley, který si pilotní výzkum na těchto
principech vyzkoušel v roce 1929 pro Eastman Kodak. Od roku 1932 se poslechovost
pořadů a stanic stala široce uznávanou trţní měnou a jejich úspěšnost se díky ní
diskutovala v novinách i na veřejnosti. Na přelomu let 1935 a 1936 uţ se do domácností
volalo i v průběhu dne, aby byla data přesnější a předešlo se tomu, ţe si posluchači
nevybaví, co měli včera naladěno.
Od podzimu 1934 začal poslechovost měřit první konkurent, firma
Clark-Hooper,

která

zjišťovala

okamţitou

poslechovost

v době

telefonátu

do domácnosti (Beville, 1988, s. 4–8).
V roce 1938 nastal pro telefonické měření problém, kdyţ počet domácností
s rádiem značně převyšoval počet domácností vybavených telefonem. Největší zkreslení
bylo v nejniţší sociodemografické skupině: nebylo moţné oslovit tři čtvrtiny
domácností v této kategorii, protoţe jen čtvrtina disponovala telefonem. CAB tedy
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musela adekvátně upravit vzorky domácností a jejich proporční zastoupení v průzkumu
– zatímco dosud tvořila nejniţší skupina třetinu vzorku, nově to byla více neţ polovina
hovorů.
Problém byl také v tom, ţe se měřila poslechovost ve městech, ale ne
na vesnicích. Metodika byla zkreslená tím, ţe nezahrnovala odlehlé oblasti, domácnosti
bez telefonu a města s méně neţ 50 tisíci obyvateli. Nešlo kvůli tomu aplikovat vzorek
na chování celé americké populace. Projekt byl čím dál nákladnější, a nakonec byl
v dubnu 1946 ukončen kvůli výzkumným vadám a tlaku konkurence. Tato konkurence
poté projekt CAB pohltila – Hooper ho koupil v červenci 1946.
Konkurencí telefonického dotazování bylo především pilotní elektronické
měření poslechovosti. Experimentální přístroj začali na přelomu let 1933 a 1934 vyvíjet
studenti na Massachusettském technologickém institutu pod vedením Roberta Eldera
a Louise F. Woodruffa. Po několika prototypech se podoba ustálila na zařízení
připojeném k ladícímu kolečku přijímače, které sestávalo z pera a neustále rotující
děrované pásky. Přeladěním přijímače se vyznačily na pásce pozice odpovídající vlnové
délce stanice a zároveň čas přeladění. Šlo o voskovanou červenou pásku, do níţ dělalo
kovové pero vrypy (Beville, 1988, s. 8–20).
Patentová přihláška zařízení pod názvem Audimeter byla podána 17. srpna 1936
a patent byl definitivně přiznán 10. října 1939. Prvním klientem, který měření publika
s jeho pomocí komerčně vyzkoušel, byla na podzim roku 1935 stanice CBS, která
zakoupila 110 Audimetrů.
Na jaře 1936 projekt odkoupila společnost podnikatele A. C. Nielsena.
Překáţkou pro funkční model elektronického měření se ukázaly opakované výpadky
elektřiny v domácnostech, s nimiţ si jednoduché zařízení neumělo poradit. Pásky se
z domácností vybíraly jednou za čtyři týdny, a pokud během té doby vypadl proud,
výstup byl nekompletní. Tento problém se nakonec podařilo vyřešit a v roce 1938 začal
plnohodnotný pilotní elektronický výzkum poslechovosti v oblasti Chicaga. Vzorek
tvořilo 200 domácností včetně farmářských a venkovských oblastí. Trval čtyři roky
a slouţil ke stálému vylepšování Audimetru.
Od prosince roku 1942 čítal vzorek 800 domácností a do roku 1945 postupně
získal 47 platících klientů z řad velkých inzerentů a stanic. Výhodou dat byla jejich
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přesnost, nevýhodou zdlouhavé sbírání28 a vyhodnocování uzavřeného měsíce29
(Beville, 1988, s. 21).
Průzkum dostal název Nielsen Radio Index (NRI) a v roce 1946, kdy se Národní
asociace inzerentů rozhodla skončit s projektem CAB, dokázal interpretovat data
pro 63 procent

všech

amerických

domácností.

Celkový

vzorek

zahrnoval

1300 Audimetrů v 1100 domácnostech. Od dubna 1946 začal Nielsen zveřejňovat
ţebříčky nejúspěšnějších pořadů. V dubnu 1949 uţ panel Audimetrů odpovídal
97 procentům domácností. Kvalita Nielsenova výzkumu přebila i posledního
zbývajícího konkurenta, Hooperovu společnost, která předtím pohltila projekt CAB.
Nielsen ji nakonec v březnu 1950 odkoupil a stal se dominantním poskytovatelem
výsledků poslechovosti. Následně v roce 1951 skoro zdvojnásobil poplatky odběratelům
dat, vzorek zvedl na 1500 domácností a urychlil poskytování výsledků.
Poválečná situace ovšem přinesla nové technologické výzvy pro Audimetry –
díky tranzistorům a montáţi přijímačů do aut stoupal podíl těch, kteří rádio
neposlouchají doma, ale naopak mimo domov a na cestách. Audimeter však ze své
technologické podstaty nebyl schopen tyto posluchače podchytit. Naopak ale mohl být
vyuţit pro nové médium – televizi. Ta se zrodila z původních čistě rozhlasových sítí
NBC, CBS a ABC, tedy Nielsenových klientů (Beville, 1988, s. 23).
První pokusy sice sahají uţ do roku 1928 a od roku 1931 vysílalo několik stanic
víceméně

pravidelně,

ale

americká

televizní

vysílací

norma

NTSC30

byla

standardizována aţ v květnu 1941. Během války pak vysílalo jen několik lokálně
omezených stanic v New Yorku, Filadelfii, Chicagu a Los Angeles. Program i dosah
byly limitované, zájem o novou technologii vzrostl aţ po skončení druhé světové války.
Na přelomu let 1946 a 1947 bylo ve Spojených státech amerických 40 milionů
rozhlasových přijímačů, ale jen 44 tisíc televizorů, přičemţ 30 tisíc jich připadalo
na New York. Obrovský zájem o technologickou novinku však způsobil, ţe do konce
roku 1949 mělo televizor 4,2 milionu amerických domácností a do roku 1953 si
přijímač pořídilo 50 procent všech domácností (Early Television Museum, 2018).
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Jedenkrát za měsíc.
Zprvu trvalo 12 týdnů, poté osm.
30
NTSC (National Television System Committee) představuje standard kódování analogového
televizního signálu.
29
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Rapidně rostoucí trh tedy vyţadoval, aby podobně jako u rádií bylo moţné měřit
sledovanost, a také pozorovat demografické profily domácností a jejich zájem
o konkrétní pořady.
Průkopníkem televizního měření byla Hooperova společnost, jejíţ Hooperatings
v roce 1947 kombinovaly rozsáhlé telefonické dotazování domácností s deníčkovým
průzkumem31. Takový způsob ale umoţňoval dodávat jen tři analýzy sledovanosti
za rok. V září 1949 Nielsen kontroval tím, ţe by díky Audimetrům mohl dodávat
reporty televizní sledovanosti čtyřikrát měsíčně. Například nejsledovanějším pořadem
roku 1949 byla revuální show komika Miltona Berla, kterou na NBC vidělo 74 procent
všech diváků u televizorů (TV Obscurities, 2009).
Televize byla do audimetrového měření zahrnuta od roku 1950. Audimetry se
v různé podobě pouţívaly aţ do počátku 70. let. Model ze začátku televizního měření uţ
místo povoskované pásky a ostrého hrotu pouţíval film, který byl při přepnutí stanice
krátce osvícen světlem. Filmový pásek se musel měnit kaţdý týden, a aby na to
domácnosti nezapomínaly, vypadl při kaţdé výměně ze zásobníku čtvrťák, který pokryl
náklady na zaslání pásky do Nielsenova výpočetního centra.
Technologický vývoj a rozvoj telefonní sítě umoţnily tyto náklady a povinnosti
odbourat, protoţe další Audimetry pak byly připojené k telefonní lince a na minutovém
základu posílaly data o sledování televize přímo do Nielsenovy centrály. Neměly ale
ţádný paměťový modul. Největší změnou tedy bylo v roce 1973 zavedení modelu, který
posílal souhrnná denní data o televizní sledovanosti přes samostatnou telefonní linku,
coţ umoţnilo měřit sledovanost ze dne na den, a navíc uţ rozfázovanou
po čtvrthodinových úsecích. V roce 1986, tedy pět let po Velké Británii, přišel Nielsen
s ještě přesnějším měřením pomocí TV-metrů (The National Museum of American
History, 2018).

1.2.2. Nové technologie, nová měření
Podle ekonoma a mediálního teoretika Philipa M. Napoliho (2012, s. 80–81) se
institucionalizované mediální publikum v současnosti nachází uprostřed hlubokého
vývoje. Tvrdí, ţe mediální prostředí se mění v důsledku toho, jak, kdy a kde lidé média
31

Členové domácností si do nich sami vedli záznamy, co kdy sledovali.
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uţívají. Dlouhodobé přístupy vnímání auditoria jsou podle něj pod tlakem dvou
propojených front. „První z nich se týká změny dynamiky, jak jsou média uţívána.
Druhá zahrnuje technologické proměny spojené se shromaţďováním dat o divácích.
Jádrem změn jsou tedy dva klíčové fenomény – mediální/divácká roztříštěnost
a divácká autonomie.“
Spolu s fragmentací, tedy s tím, jak se trh začal tříštit, přestávaly zavedené
způsoby, kterými společnosti zjišťovaly ohlas diváků, stačit. Jako příklad uvádí Napoli
(2012, s. 82) situaci na televizním trhu v USA. „Nielsen je schopný změřit sledovanost
jen přibliţně 80 z více neţ 500 stanic, které ve Spojených státech amerických vysílají.
Přes 400 zbývajících kanálů má jednoduše malé publikum na to, aby bylo zachyceno
v panelu asi 25 tisíc domácností, které jsou zahrnuty v měření. Tyto neměřené stanice
mohou představovat aţ čtvrtinu trhu.“ Autor tento jev označuje jako „dark matter“32
neboli tmavou hmotu.
Tradiční výzkumy sledovanosti přestaly stačit i z dalšího důvodu. V novém
tisíciletí se významně zvětšily moţnosti, jak mohou lidé konzumovat televizní obsah.
Tedy uţ nejen v televizi, ale i na tabletech či mobilech, a zároveň si mohou vybírat, zda
ho budou sledovat ţivě, nebo odloţeně například přes DVR, web či aplikace. Odborníci
v souvislosti s touto roztříštěností hovoří o „long tail theory“ neboli teorii dlouhého
ocasu, který se navíc neustále prodluţuje. Jak uvádí Napoli (2012, s. 90), „tím, jak se
stále více publika přesouvá z měřitelné hlavy do méně měřitelného dlouhého ocasu,
mění se i to, do jaké míry zdroje dat o publiku usnadňují analýzu celkového vzorce
publika a jeho vystavení obsahu – zdroje přestávají stačit. Pokud se vrátíme
k terminologii dlouhého ocasu, můţeme říct, ţe jak ocas zahrnuje větší podíl celkové
pozornosti publika, a zároveň publika, která jsou v ocasu obsaţena, stávají se čím dál
více roztříštěnými (to znamená ocas se prodluţuje), sniţuje se celkový podíl pozornosti
publika, které jsou agentury schopny změřit (a tedy zpeněţit) tradičními metodami
měření. Rychlost, jakou ocas roste, přesahuje rychlost, jakou jsou měřící firmy schopny
publika v ocasu zachytit.“
Důsledky fragmentace se dají ukázat i na přirovnání auditoria k misce polévky.
Jak řekl průkopník měření sledovanosti James Seiler (in Buzzardová, 2012, s. 47):

32 Pojem si vypůjčil z astronomie. Téměř 80 procent hmoty ve vesmíru je totiţ sloţeno z materiálu,
který vědci nedokáţí popsat, ačkoliv o jeho existenci vědí. Nazývá se právě tmavá hmota.

30

„Kdyţ máte misku polévky, v níţ jsou všechny suroviny důkladně rozmixovány,
nemusíte sníst celý obsah misky, abyste zjistili, jak polévka chutná.“ Mediální teoretik
Joseph P. Kelly (2017, s. 2) si tento citát vypůjčil a aplikoval na roztříštěnost mediálního
publika: „Fragmentace diváků je stále větší, obsah sledují na různých zařízeních
v různém čase. Vrátíme-li se k analogii o polévce, je těţké zjistit, jak chutná, kdyţ
ingredience jsou v různých miskách. Navíc, přirovnání publika k misce polévky
předpokládá, ţe recept je vţdy stejný, zatímco ve skutečnosti se jeho demografické
sloţení neustále mění.“
Jiţ jsem uvedl, ţe v Česku nástup technologií výrazně promluvil do PEM IV,
které probíhalo v letech 2013 aţ 2017. Měření na crossplatformní bázi pak zahájili
v roce 2018. Ve stejném roce ho uvedli do ostrého provozu i ve Velké Británii, například
ale ve Spojených státech amerických reagovali na nové zvyky publika mnohem dříve.
V roce 2006 společnost Nielsen oznámila, ţe spouští měření na bázi „Anytime
Anywhere Media Measurement“, tedy ţe dokáţe do statistik započítat i diváky, kteří
budou obsah sledovat kdykoliv a kdekoliv na různých platformách.
Zároveň bylo jasné, ţe výzkumníci si uţ nevystačili jen s pouhými TV-metry,
vývojem tedy musela projít také měřidla. Jak upozorňuje odbornice na komunikaci
Idoia Portillaová (2015, s. 80), tradiční TV-metry zaloţené na technologii DFM (Direct
Frequency Measurement) nebylo moţné uplatnit pro digitální kanály. Jedním z nových
způsobů zjišťování ohlasů se stal PMS (Picture Matching System), který shromaţďoval
vizuální údaje ze snímků na obrazovce. Naopak na rozpoznávání zvuku je zaloţena
technika AMS (Audio Matching System). Objevily se také přenosné TV-metry PPM
(Portable People Meters), které nahradily ty v domácnostech. A společnost Kantar přišla
například s aplikací VirtualMeter, která sbírá data z počítačů, notebooků, tabletů
či mobilů a je schopna je zahrnout do „tradičních televizních dat“.
Posledně jmenovaný způsob vyuţívá britská BARB pro projekt, který vyvíjela
od roku 2015 a v roce 2018 ho uvedla do ostrého provozu – Dovetail. Jde
o crossplatformní měření. TV-metry uţ nestačily, a tak nainstalovali členům panelu
do počítačů i chytrých zařízení software, který odesílá data, na co a na kterém zařízení
se dívají. Jde tedy o kombinaci tradičního měření s novým, čemuţ odpovídá i název.
Dovetail totiţ znamená spojení – původně dřeva, které lícovalo, tedy zapadalo do sebe.
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Vzhledem k tomu, ţe právě díky internetu a aplikacím mohou lidé sledovat
program odloţeně, musel se postupně měnit i přístup ke statistikám. Portillaová
(2015, s. 78) uvádí: „Tradiční měřidla brala v potaz vţdy hodinu vysílaného programu,
aby změřila publikum. Dnes ale neexistuje ţádný časový limit, proto se musely změnit
i měřící technologie. U médií je teď nutné měřit dva typy konzumace televizního
obsahu. Prvním typem je VOSDAL, který zahrnuje všechna zhlédnutí v den, kdy
televize program vysílala. Druhým typem je odloţené sledování aţ 7 dní po odvysílání
(nikoli samý den). Společnosti měřící sledovanost potřebují zjišťovat oba tyto údaje.“
Mediální teoretička Karen Buzzardová (in: Television by the numbers, 2012,
s. 148) se ale snaţí nadšení z revoluce v oblasti zjišťování diváckého ohlasu mírnit:
„Obchodní dopady či změna měny by mohly být ohromující. Na mediálním trhu ale
platí, ţe různé metodiky vytvářejí různé ratingy a různé portréty diváků. A tyto rozdíly
by mohly znamenat příjem či ztrátu milionů dolarů, pokud by byla nová metodika
přijata.“ Portillaová (2015, s. 82) dodává, ţe je nezbytné dosáhnout konsenzu mezi
účastníky mediálního trhu: „Systém nebude fungovat, pokud se kaţdá organizace
pokusí pouţít vlastní metriku jako měnu pro své operace na reklamním trhu.“
Jak řada autorů ve svých studiích upozorňuje, moderní způsoby nenahrávají
reklamám. Díky divácké autonomii, jak píše Napoli (2011, s. 85), mají lidé kontrolu nad
tím, co sledují, a mají stále více příleţitostí se reklamám vyhýbat – ať uţ přetáčením
na DVR, adblockovým softwarem či platformami, které zcela omezí nebo alespoň sníţí
počet komerčních sdělení: „Tento vývoj vedl k úpravě ceníků, například těch
pro ratingovou kategorii C3 v televizi, kdy inzerenti platí pouze za průměrnou velikost
publika, kterou individuální programy zachytí během tří dnů po původním odvysílání.
Tato měna je kompromisem mezi inzerenty a poskytovateli reklamy, kteří nemohou
vydělávat na divácích, jiţ se nepodívali na reklamy, ale na druhou stranu
mohou zpeněţit diváky za celé tři dny po odvysílání.“
Společnost Nielsen v roce 2010 v USA představila program Online campaign
ratings33 určený pro inzerenty. Ten funguje na podobné bázi jako měření televizní
sledovanosti. Díky němu se zadavatelé reklam dozvídají, kdo a jak sledoval jejich
reklamu.

33 V roce 2015 přejmenovaný na Nielsen Digital Ad Ratings.
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1.2.3. Nový fenomén: multiscreening
Zatímco Napoli definoval jako výzvu pro tradiční měření dva prvky –
mediální/diváckou roztříštěnost a diváckou autonomii, Portillaová (2015, s. 77) přidává
ještě další – multitasking a multi-screening.
Profesorka kulturálních a mediálních studií Sherryl Wilsonová pak ve své studii
In the Living Room (2016, s. 175) operuje s pojmem „second screen“, tedy druhá
obrazovka. A odkazuje na studii Ofcom (2013), tedy nezávislého regulátora britského
vysílání, kde se píše, ţe vývoj v mediální oblasti přeměňuje „tradiční obývací pokoj“
v mediální digitální centrum, kde rodiny sice stále sedí před televizí, nicméně nyní
s chytrými zařízeními v ruce.
Předpokládalo se, ţe multi-screening ovlivní pozornost diváků vůči pořadům
a reklamním sdělením. Jak ale shrnuje Portillaová (2015, s. 78), několik studií toto
tvrzení vyvrátilo. Ani dříve lidé nezaměřovali pozornost jen na obrazovku – vedle
sledování i konverzovali, hráli si s dětmi, zvířaty, případně listovali magazínem nebo
luštili kříţovky.
Některá média dokonce multi-screening podporují. „Pro třetí řadu seriálu BBC
Sherlock společnost Red Bee Media vyvinula interaktivní trailer, při němţ mohli diváci
s iPhony a iPady klikat na různé body, které vedly k exkluzivnímu obsahu, svůdně
lákajícímu fanoušky na děj třetí řady. Trailer si pohrával s detektivním ţánrem, proto
byly některé body ukryty a divák musel rozluštit nějaký kód, aby je našel. Za to byl
odměněn rozhovory s tvůrci a herci i pohledem do zákulisí natáčení. Poté Red Bee
vytvořil ‚obyčejný trailer‘, který se vysílal na obrazovkách a který odkazoval na webové
stránky BBC, facebookovou stránku BBC1 a twitterové účty. Kampaň byla evidentně
úspěšná“ (Wilsonová, 2015, s. 180).

1.2.4. Reakce na sociálních sítích
Nicméně fakt, ţe lidé sledují televizi jinak, tedy s další obrazovkou v ruce, se
rozhodly agentury měřící ohlas vyuţít. Nebo spíše implikovat jako další měnu. V roce
2013 společnost Nielsen oznámila uzavření kontraktu se sociální sítí Twitter a vznik
nového měření NTTRs (Nielsen Twitter Television Ratings). Podle Kellyho
(2017, s. 16) jde o „milník v historii zjišťování sledovanosti, který je minimálně

33

srovnatelný s událostmi v 70. letech minulého století“. Tehdy začal Nielsen poskytovat
data o ratingu v denní frekvenci.
O tři roky později rozšířil Nielsen měření o další sociální síť – Facebook.
Původní název obsahující slovo Twitter změnil na Social Content Ratings. Od roku
2018 zachycuje společnost reakce i na Instagramu.

1.2.5. Big data
Mnoţství dat, která společnosti o divácích získávají, ovšem enormně narůstá.
Tento fakt se stává terčem kritiky mnoha mediálních odborníků, kteří operují
s termínem „big data“.
Například podle profesora Marka Andrejevice (in: Television by the numbers,
2017) se větší pozornost upíná na výsledky výzkumu neţ na to, co by tato zjištění mohla
skutečně znamenat. Hovoří o „vědění bez porozumění“. Ve své knize (Andrejevic,
2013, s. 2) pak uvádí, ţe zaţíváme „paradox éry informačního nadbytku na pozadí nové
informační oblasti, v níţ, abychom byli informováni a věděli toho více neţ kdykoliv
dřív, musíme se smířit s moţností, ţe nikdy nebudeme plně informováni a nebudeme
vědět všechno“.
Profesorka médií Katy Bachmanová (In: Buzzardová, 2012, s. 148) varuje před
mnoţstvím dat přirovnáním moderního zjišťování diváckého ohlasu k odběru krve:
„Kdyţ vám berou krev, také vám ji nevezmou všechnu.“
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2. Výzkumy publika zjišťované televizí veřejné služby
v ČR
Jak jsem zmínil v úvodu, podle Kodexu ČT (2003, s. 7) má veřejnoprávní
stanice dbát o uspokojení potřeb občana – televizního diváka. „A proto systematicky
a pravidelně získává a analyzuje údaje o potřebách a přáních jednotlivých diváckých
skupin i tom, jak uvedené pořady hodnotí.“
Mezi hlavní indikátory, kterými Česká televize zjišťuje odezvu na své pořady,
patří tyto tři: výzkum sledovanosti, výzkum spokojenosti a měření veřejné sluţby. První
dva mají dlouhodobou tradici, měřit veřejnou hodnotu svého vysílání začala ČT v roce
2013.

2.1. Sledovanost
„Na základě programu Rady Evropy pro veřejné vysílání Česká televize
především rozšiřuje divácký výběr tím, ţe poskytuje nabídku programových sluţeb, jeţ
komerční vysílatelé normálně neposkytují. Nepovyšuje kritérium sledovanosti pořadů
ani rychlosti informace nad jejich maximální moţnou kvalitu“ (Kodex ČT, 2003,
s. 3–4).
Jak je patrné z Kodexu ČT, na rozdíl od komerčních stanic nejsou
pro veřejnoprávní televizi výsledky sledovanosti hlavním ukazatelem, který by
například rozhodoval o tom, zda pořad vysílat, nebo ne. To potvrzuje i vedoucí oddělení
Výzkumu a analýz Renata Týmová (Příloha č. 1): „Není to tak, ţe by byla nejdůleţitější
sledovanost, která je mantrou v komerční televizi – tam, kdyţ to sledovanost nemá, tak
to po třech dílech končí a pořad stahují z obrazovky, nebo se dává do jiného časového
pásma a tak dále. (…) Snaţíme se (pro případný nepříliš sledovaný pořad – pozn.
autora) najít lepší umístění, aby si ho našlo víc diváků. Není to tak, ţe bychom ho kvůli
nízké sledovanosti stáhli. Jsme veřejnoprávní televize. Samozřejmě jsou věci, které
konzumují míň a které víc. Proto máme kulturní kanál, kde uspokojujeme nějakou
skupinu lidí, zpravodajskou stanici…“
Jak uţ bylo zmíněno, sledovanost začala tehdejší Československá televize
zjišťovat pomocí denního kontinuálního výzkumu. V roce 1997 přešla spolu s dalšími
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stanicemi na přesnější měření v podobě TV-metrů, které jsou zdrojem dat
do současnosti.
Ačkoliv sledovanost je tedy spíše jen doplňkovou informací, oddělení Výzkumu
a analýz ji detailně analyzuje a poskytuje na webu ČT podrobné statistiky.34

2.1.1. Rekordní pořady ČT
Nejsledovanějším pořadem uvedeným Českou televizí v době TV-metrů
se stalo přivítání zlatých medailistů po příletu z Nagana na Staroměstském náměstí
v roce 1998. Vidělo ho 4 883 000 diváků. Tento pořad se stal rekordní i z hlediska počtu
ţen, které si ho pustily. Tehdy zaujal 2 605 000 divaček (podíl 80 procent).
Nejvíce muţů v historii sledovalo na ČT vysílání 3. třetiny hokejového finále
mezi Českou republikou a Ruskem na olympiádě v Naganu. Bylo jich 2 574 000
při podílu 98 procent.
Největší počet dětí ve věku od 4 do 9 let se sešel u Krkonošských pohádek,
konkrétně u epizody Jak Trautenberk chtěl poslat Kubu na vojnu. Dívalo se na ni
487 tisíc párů očí (při podílu 89 procent).
A například z původních dramatických seriálů přivábila nejvíce diváků
Nemocnice na kraji města po dvaceti letech. K obrazovkám jich usedalo v průměru
3 267 000. Mimochodem, první díl přilákal téměř čtyři miliony lidí (ČT, 2018a).

Tabulka č. 2
REKORDNÍ POŘADY VYSÍLANÉ NA ČESKÉ TELEVIZI
Nejsledovanější ...

Název pořadu

Počet diváků

… pořad v historii ČT

Uvítání na Staroměstském náměstí

4 883 000

… pořad u muţů

Hokej ČR – Rusko, 3. třetina

2 574 000

… pořad u ţen

Uvítání na Staroměstském náměstí

2 605 000

… pořad u dětí od 4 do 9 let

Jak Trautenberk chtěl poslat Kubu na vojnu

487 000

… původní dramatický seriál

Nemocnice na kraji města po dvaceti letech

3 267 000

Zdroj dat: ATO – Mediaresearch

34 V současnosti ČT vydává měsíční přehledy o 50 nejsledovanějších pořadech na kaţdé ze stanic ČT1,
ČT2, ČT24 a ČT sport. Stejně tak jsou na webu k dispozici grafy, které ukazují 24hodinový podíl
na trhu i podíl v hlavním vysílacím čase – ročně, čtvrtletně a po měsících.
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2.2. Spokojenost
Nová fáze výzkumu spokojenosti nastala v roce 1997, kdy deníčkový průzkum
přestal zjišťovat sledovanost a začal se orientovat pouze na spokojenost. Oproti
původnímu stavu doznal řady změn.
Zatímco dříve tvořilo panel 500 lidí, později jich bylo 750 a momentálně je to
tisíc. Televize se vrátila k obměně panelu po 13 týdnech, s tím, ţe kaţdý týden se
promění 1/13 tak, aby tvořil reprezentativní vzorek dospělé populace, a to z hlediska
pohlaví, věku a vzdělání. V minulém století patřilo mezi parametry například i bydliště
a zaměstnání. Kaţdé čtvrtletí kontaktuje televize přibliţně 15 tisíc domácností
s nabídkou ke spolupráci. Pokud souhlasí, stanou se součástí základního souboru
o velikosti 30 tisíc lidí, z něhoţ postupně obměňují zmíněný 1000členný panel (ČT,
2018b).
Oproti dřívějšku se změnilo také posílání lístků. I nadále je moţné vyuţít poštu
(jak pro zasílání respondentům, tak vracení zpět), ale diváci mohou hodnotit i pomocí
online aplikace.35 „Více méně půlka vzorku probíhá online a půlka pořád poštou.
Chceme ten vzorek mít samozřejmě reprezentativní, chceme mít zastoupeny všechny
cílové skupiny, takţe vycházíme z toho, jak si to respondent přeje,“ říká vedoucí útvaru
Výzkumu a analýz ČT Renata Týmová (Příloha č. 1).
A členové panelu mají za poctivé vyplňování záznamových deníčků moţnost
získat věcné ceny. Dříve, jak uţ jsem uvedl, byl lidem „odměnou“ týdeník
Československá

televize,

později

losovali

výherce

barevných

televizorů

a videorekordérů, od čehoţ ale vzápětí z ekonomických důvodů upustili. Česká televize
však soutěţ pořádá. Čtyřikrát do roka losuje z těch, kteří poctivě alespoň 10 ze 13 týdnů
hodnocení pořadů posílali. Hlavními výhrami jsou: 1x LED TV, 1x tablet, 1x HDD
rekordér a 1x notebook. Mezi další ceny patří například vstupenky na sportovní nebo
kulturní akce, DVD, knihy a podobně (ČT, 2018c).
A ještě jedna podstatná změna. Zatímco dříve známkovali lidé pořady jako
ve škole, tedy na škále od 1 do 5 (přičemţ 1 je nejlepší a 5 nejhorší), nyní vybírají mezi
čísly 1 aţ 10 s tím, ţe čím vyšší hodnota, tím pozitivnější názor. Výsledným produktem
35 Jde tedy o kombinaci metod písemného dotazování a CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).
Termín označuje situaci, kdy realizátor výzkumu vytvoří na webu dotazník, který poté respondent
vyplňuje.
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je pak u kaţdého pořadu koeficient spokojenosti – základní veličina, která
charakterizuje míru uspokojení diváckého očekávání. Průměrná spokojenost se
dlouhodobě pohybuje kolem hodnoty 8,2 (ČT, 2018d).
Jak prozradila Renata Týmová (Příloha č. 1), televize chystá novinky. „My teď
budeme v tomto denním kontinuálním výzkumu dělat velké změny. Chceme to měnit.
Výzkumné agentury, které fungují na trhu, mají panely, kde si udrţují nějaký panel
respondentů, kdy s nimi spolupracují lidé několik měsíců i několik let. My
po 13 týdnech spolupráce najímáme hned jiného člověka. I kdyby chtěl spolupracovat,
tak s ním ukončujeme spolupráci. Myslíme si, ţe v dnešní době to je poměrně velká
škoda, protoţe pokud ten člověk chce s námi dál spolupracovat a hodnotit pořady, tak si
myslíme, ţe bychom ho mohli v panelu nechat delší dobu. Chceme ten panel změnit tak,
aby v něm lidé byli delší dobu a kaţdý ten člověk, který s námi bude spolupracovat,
dostal nějakou odměnu. Losování je hrozně malá motivace v dnešní době. Chceme
změnit na základě toho ten motivátor – aby všichni byli nějakou malou částkou
odměněni. Ne financemi, ale spíš ţe by si vybírali dárek.“
Denní kontinuální výzkum má tu výhodu, ţe televize zjistí divácký názor
na určitý pořad. Nevýhodou od počátku je, ţe nikdo nedokáţe ověřit, zda lidé vyplňují
deníčky svědomitě. I kdyţ určitá kontrola se koná. „Kdyţ tam jsou anomálie, tak ho
vyřazujeme ze zpracování. Pokud nám například někdo zaškrtne, ţe sledoval všechny
pořady ten den, tak je to nesmysl. Takţe takové věci vyřazujeme. Prochází to kontrolou.
Pokud nevíme, tak se snaţíme toho respondenta i kontaktovat po e-mailu, aby nám to
vysvětlil,“ uvedla vedoucí útvaru Výzkumu a analýz (Příloha č. 1).

2.2.1. Výsledky spokojenosti vybraných pořadů
Vůbec nejspokojenější v historii byli diváci s pořadem vysílaným 22. února
1998. Šlo o záznam finále hokejového turnaje na olympijských hrách v Naganu. Česká
televize (2018a) vysvětluje udělené hodnocení 10 bodů tím, ţe „při jeho sledování snad
uţ všichni diváci znali výsledek, a tak se v radostné pohodě pohrouţili do hry
a vychutnávali kaţdou vteřinu rodícího se prvního olympijského zlata pro náš hokej.
Koeficient v absolutní hodnotě 10.0 neznamená nic jiného neţ to, ţe se stalo, co se
dosud nikdy během více neţ čtvrtstoletí existence sociologického výzkumu zaloţeného
na vyplňování programových deníčků nepřihodilo: všichni ze 750 respondentů, kteří
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v dané době měli naladěn program ČT2 (bylo jich 10,4 procenta, a reprezentovali tak
více neţ 900 tisíc dospělých), nedali sledovanému záznamu hokejového duelu ţádnou
jinou známku neţ jedničku. Díky tomu je tento rekord v divácké spokojenosti absolutní:
lze ho sice vyrovnat, ale není moţné ho překonat!“
Česká televize zveřejňuje výsledky spokojenosti jednotlivých pořadů na svém
webu. Při bliţším prostudování je vidět rozdíl v tom, jak oddělení výzkumu vnímalo
(ne)úspěch dříve a jak nyní.
Tabulka č. 3
TABULKA VYBRANÝCH POŘADŮ A JEJICH KOEFICIENTŮ SPOKOJENOSTI
Pořad

Koeficient spokojenosti

Slovní hodnocení spokojenosti

Paterčata (2014)

7,4

Hluboce pod průměrem

Největší Čech (2005)

7,46

Nadprůměrně velké

Trpaslík (2016)

7,5

Výrazně podprůměrné

Bohéma (2017)

8

Lehce podprůměrné

Já, Mattoni (2016)

8,5

Nadprůměrné

StarDance VIII (2016)

9,1

Nadprůměrné

Zdroj dat: ATO - Mediaresearch

Například v podkladech hodnotících divácký ohlas na soutěţ Největší Čech,
kterou vysílal první program v roce 2005, stojí: „Celková spokojenost dospělých
s pořady projektu Největší Čech je nadprůměrně velká – její koeficient má hodnotu
7,46“ (ČT, 2005). Kdyţ ale toho samého výsledku dosáhl seriál Trpaslík, vyprávějící
o obyčejné rodině z Nymburka, který vysílala ČT1 na začátku roku 2016, ve shrnujícím
materiálu stojí: „Výrazně podprůměrné hodnocení spokojenosti – 7,5“ (ČT, 2016).
Podobného výsledku dosáhla reality show Paterčata (2014) sledující osud romské
rodiny – obdrţela v průměru jen 7,4 bodu. „Divácká spokojenost se seriálem 7,4 byla
hluboce pod průměrem ČT (8,3). Nadprůměrně hodnotily seriál ţeny-divačky (7,8)
a mladší diváci ve věku 30–44 let (7,8). ‚Nejhorší‘ hodnocení dostal seriál od muţů
(6,3)“ (ČT, 2014b).
Za průměrné povaţuje televize v roce 2018 hodnocení 8,1 aţ 8,3. Například
dramatická série Bohéma (2017) dostala od diváků rovných 8 bodů, tedy „lehce
podprůměrné hodnocení spokojenosti“ (ČT, 2017a). Naopak seriál Já, Mattoni (2016a)
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si výsledkem 8,5 vyslouţil komentář „nadprůměrné hodnocení spokojenosti“ (ČT,
2016b). „Vysoce nadprůměrné hodnocení spokojenosti“ – 9,1 – získala osmá řada
taneční soutěţe StarDance vysílaná v roce 2016 (ČT, 2016c).
Pokud se v denním kontinuálním výzkumu některému pořadu nedaří, pouţívá
ČT další nástroje, aby se dozvěděla důvod nespokojenosti – tematické otázky týdne
a výzkumné sondy. „Někdy, kdyţ si potřebujeme zjistit nějakou zpětnou vazbu
od diváků, tak uděláme třeba internetový výzkum, kde se například zeptáme, co se jim
nelíbilo na tomto seriálu, proč uţ se na něj nedívají... Tedy na věci, které nás aktuálně
zajímají, ale ne politické,“ uvedla Týmová (Příloha č. 1).

2.3. Měření veřejné služby
Od roku 2013 měří veřejnoprávní instituce úroveň a naplňování veřejné sluţby.
V Kodexu ČT (2004, s. 4) totiţ mimo jiné stojí: „Česká televize přispívá k vytváření
prostoru svobody slova, myšlení a tvorby, v němţ můţe vyrůstat demokracie.
Informuje, poskytuje kritickou reflexi událostí, vzdělává a baví v ovzduší úcty
k člověku, k jeho dílu i ke všem formám existence. Předpokladem úspěšného plnění
takto obecně vytyčeného poslání je poznání potřeb občanů a jednotlivých diváckých
skupin, proto bude Česká televize neustále hledat a posilovat zpětné vazby s veřejností.
Snaha po sebeuplatnění či slávě musí být podřízena pokoře vůči rozmanitosti
společnosti i televizního publika.“
Výsledky měření slouţí ke dvěma účelům. Za prvé k tvorbě a plánování
programu, za druhé Radě ČT jako podklad k hodnocení České televize. Jak informuje
Týmová (Příloha č. 1), „data z měření veřejné sluţby pouţíváme kontinuálně. Kdyţ
připravujeme programové schéma, vţdy se díváme do výsledků a jak dle kvalitativních
parametrů, tak samozřejmě i dle výsledků sledovanosti umísťujeme pořad do vhodného
časového slotu, tak aby v cílové skupině, pro kterou je pořad primárně připravován,
dosáhl co nejvyšších výsledků sledovanosti.“
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Naplňování veřejné sluţby se hodnotí na základě tří prvků:
1. Data z měřitelného chování a postojů diváků36
2. Expertní posouzení37
3. Tvrdá data38
Panel elektronického měření zahrnuje 1850 domácností a data dodává ATO Nielsen

Admosphere.

Do

denního

kontinuálního

výzkumu

je

zapojeno

1000 respondentů. V databázi odvysílaných pořadů ČT (AOP) bylo v roce 2017 celkem
80 385 pořadů. Online trackingového výzkumu ČT se v daném roce zúčastnilo
8044 respondentů. Další data pro měření veřejné sluţby poskytla výzkumná agentura
Kantar TNS (dříve TNS AISA), dále MediaTenor, NetMonitor a expertní posouzení
zpravodajství ČT má za úkol Institut komunikačních studií a ţurnalistiky Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy (IKSŢ FSV UK) a New York University Prague
(ČT, 2012 a ČT, 2017b).
Zjištěné výsledky zkoumá systém ze tří hledisek:
1. Vývoj základních ukazatelů, tak zvané RQI39
2. Plnění obecných cílů veřejné sluţby
3. Uspokojování potřeb různých diváckých skupin
Důvod, proč dané měření televize zavedla, popsal člen Rady ČT Michal
Jankovec (ČT, 2012): „Zkušenost ukázala, ţe koncentrace na většinového diváka můţe
vést k poklesu úrovně informovanosti veřejnosti a názorové rozmanitosti vysílání či
k absenci kulturních pořadů určených diváckým skupinám s náročným uměleckým
vkusem. Pro posuzování plnění veřejné sluţby je proto důleţité jak hodnocení
samotných diváků, tak expertní hodnocení. Vítám proto, ţe projekt ‚Hodnocení plnění

36 Zjišťují se pomocí a) elektronického měření sledovanosti ATO, b) monitoringu nových médií –
sledovanosti kanálů online a sledovanosti webového archivu, c) denního kontinuálního výzkumu
a d) nově zavedeného trackingového výzkumu.
37 Zahrnuje kvalitativní odborné rozbory a posudky i obsahovou analýzu programu.
38 Vycházejí z databáze odvysílaných pořadů.
39 R = reach (zásah), Q = quality (kvalita), I = impact (dopad)

41

úkolů veřejné sluţby Českou televizí‘ oba přístupy – divácké a expertní hodnocení –
plně implementuje a respektuje.“

2.3.1. Výsledky měření veřejné služby v roce 2017 a srovnání
s roky předchozími40
V této diplomové práci popíšu výsledky hodnocení plnění veřejné sluţby za rok
2017, kdy šlo o páté měření v řadě, a ukáţu jejich vývoj v letech. Nejprve se zaměřím
na to, jak se vyvíjely základní ukazatele RQI, poté jak ČT plnila obecné cíle a nakonec,
jak uspokojovala potřeby jednotlivých diváckých skupin.

2.3.1.1. Vývoj základních ukazatelů (RQI)
Dle průzkumu z roku 2017 zasáhlo týdně vysílání České televize 75 procent lidí.
Pro porovnání, výsledek je nad hodnotou 70 procent, coţ je minimum, které si pro zásah
vlastními kanály stanovila britská veřejnoprávní stanice BBC.
Kaţdým rokem klesá počet lidí, kterým Česká televize přijde důvěryhodná.
Zatímco v roce 2013 tak připadala třem čtvrtinám diváků, o čtyři roky později jich bylo
o 12 procentních bodů méně.
Spolu se zavedením měření veřejné sluţby začala ČT nově zjišťovat názor
na originalitu pořadů a také, jak moc zaujaly. U poloţky originalita se v denním
kontinuálním výzkumu ptá: Pořad byl neobvyklý, jiný neţ pořady stejného ţánru?
U bodu zaujetí se má respondent odpovědí ano, či ne vyjádřit k tvrzení: Pořad mne
velmi zaujal, zapůsobil na mne.
Hodnocení originality v minulých letech stoupalo (ze 62 procent v roce 2014
na 66 procent v roce 2016), ovšem v roce 2017 dosáhlo dosud nejniţší hodnoty –
57 procent. Jak upozorňuje vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renata Týmová
(Příloha č. 1), která dokument radě předkládala, ČT není jediná. „Parametr originality
zaznamenal pokles nejen u České televize, ale i u komerčních stanic. Pokles originality
souvisí s krizí na celosvětovém trhu týkající se nedostatku nových programových
40 Zpracováno na základě analýz Hodnocení plnění veřejné sluţby 2013, Hodnocení plnění veřejné
sluţby 2016 a Hodnocení plnění veřejné sluţby 2017. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/vseo-ct/sledovanost-a-spokojenost/mereni-verejne-sluzby/

42

formátů. Částečně jde i o metodologický problém, kdy respondenti v rámci tohoto
parametru hodnotí kaţdý něco jiného, kaţdý si pod originalitou představí trochu něco
jiného. Tento jev zkoumáme a chceme v 2. pololetí roku 2018 udělat nějaká opatření
z hlediska metodologie.“ Zaujetí se pohybuje stabilně mírně pod 70 procenty.
Zatímco podíl vlastní tvorby na vysílání ČT byl v roce 2017 za posledních pět let
nejvyšší, míra diskusí o pořadech v rodině či mezi přáteli opět klesala.
Graf č. 3

Zdroj dat: Hodnocení plnění veřejné sluţby 2013, 2016 a 2017
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Oproti roku 2016 poklesla hodnota originality nejvíce u kanálů ČT1 a ČT sport.
Z hlediska zaujetí si nejvíce polepšila stanice ČT art. Ta navíc dosáhla nejvyšší hodnoty
ze všech stanic, co se týče spokojenosti s jejími pořady.
Tabulka č. 4
VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ RQI U VŠECH KANÁLŮ ČESKÉ TELEVIZE
ČT
CELKEM

ČT1

ČT2

ČT24

ČT sport

ČT :D

ČT art

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Zásah 15+

76

75

65

63

40

39

26

27

26

22

13

13

6

7

Zásah 4–12

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

50

51

---

---

Podíl 15+

31

29

16

15

4

4

4

4

4

2

---

---

1

1

Podíl 4–12

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

27

30

---

---

Spokojenost

81

81

81

81

83

83

79

80

83

83

79

---

83

84

Originalita

66

57

64

54

77

69

58

51

65

55

62

---

72

67

Zaujetí

69

67

67

64

79

79

63

64

64

64

64

---

76

78

Hl. kanál

42

40

24

23

4

4

6

6

7

6

1

1

0

0

Podíl
premiér

38

38

28

30

23

21

69

69

53

52

17

19

21

21

Pozn.: U kanálu ČT :D změnili výzkumníci v roce 2017 metodiku, proto uţ některé hodnoty nejsou
k dispozici.
Zdroj dat: Hodnocení veřejné sluţby 2016 a 2017

Podíváme-li se na pořady, u kterých jsem v kapitole 2.2.1 uváděl spokojenost,
v hodnocení originality a zaujetí dopadly takto:
Tabulka č. 5
HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI, ORIGINALITY A ZAUJETÍ VYBRANÝCH POŘADŮ
Pořad

Spokojenost

Originalita

Zaujetí

Trpaslík (2016)

7,5 (výrazně podprůměrná)

49 % (podprůměrná)

56 % (podprůměrná)

Paterčata (2014)

7,4 (hluboce podprůměrná)

75 % (nadprůměrná)

71 % (nadprůměrná)

Bohéma (2017)

8 (lehce podprůměrná)

65 % (průměrná)

70 % (průměrná)

Já, Mattoni (2016)

8,5 (nadprůměrná)

75 % (velmi dobré)

78 % (velmi dobré)

StarDance VIII (2016)

9,1 (vysoce nadprůměrná)

82 % (pozitivní)

85 % (pozitivní)

Pozn.: Slovní hodnocení vychází z dokumentů, které k daným pořadům zpracovalo oddělení Výzkumu a
analýz ČT.
Zdroj dat: Údaje dostupné na webu ČT v sekci Sledovanost a spokojenost – Souhrnné analýzy
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Na příkladu cyklu Paterčata, který sledoval osud romské rodiny s pěti dětmi, je
vidět, ţe nízká spokojenost nutně neznamená nízké hodnocení originality a zaujetí.
Naopak, pořad přišel lidem nadprůměrně originální a zapůsobil na ně.

2.3.1.2. Plnění obecných cílů
Tuto kategorii rozdělili výzkumníci do pěti podkategorií:
1. Poskytování zpravodajských a publicistických informací, udrţování a rozvoj
občanské společnosti a demokracie
2. Podpora vzdělanosti a vzdělávání
3. Stimulace kulturnosti, kultury a sportu
4. Prezentace regionů České republiky, Evropy a světa
5. Podpora nových médií a technologií
Ze

zkoumání,

jak

veřejnoprávní

televize

naplňuje

cíl

poskytování

zpravodajských a publicistických informací, udrţování a rozvoj občanské
společnosti a demokracie, vyplývá, ţe průměrný týdenní zásah zpravodajských,
aktuálně-publicistických a diskusních pořadů je v posledních letech stabilní. V roce
2017 oslovily téměř polovinu populace.
Strmý pokles ukázal trackingový výzkum u vnímané schopnosti předávat
pravdivý obraz skutečnosti. Zatímco v roce 2013 si to, ţe ČT zrcadlí realitu, myslelo
67 procent dotázaných, o čtyři roky později to bylo uţ jen 54 procent. Stejně tak není
příznivý vývoj u vnímané objektivity a vyváţenosti informací. V roce 2013 odpovědělo
kladně 70 procent respondentů, v roce 2017 uţ jen 60 procent.
Vedoucí útvaru Výzkumu a analýz ČT Renata Týmová (ČT, 2017, s. 13), která
dokumenty o měření veřejné sluţby kaţdoročně připravuje, vysvětlovala v roce 2017
pokles v posledních letech tím, ţe společnost se stále více polarizuje a názorově tříští.
„Mnoţství publikovaných a dostupných informací rapidně roste, ale jejich validita
klesá. Tento jev s sebou nese nedůvěru konzumentů v informace a fakta obecně.
Ve veřejném prostoru a na sociálních sítích začaly působit také dezinformační zdroje,
které útočí na důvěru médií. Činnost médií veřejné sluţby je často kritizována
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a zpochybňována i vysokými politickými a společenskými autoritami. Soubor těchto
nových fenoménů pak má značný vliv na vnímání médií a informací poskytovaných
zpravodajstvím. Toto soustavné zpochybňování se projevuje i v reprezentativním
trackingovém výzkumu v posledních dvou letech mírným zhoršením některých
indikátorů“.
Naopak spokojenost se zpravodajskými, aktuálně-publicistickými a diskusními
pořady ČT je stále vysoká a téměř neměnná – v průzkumu dostaly od lidí 79 procent.
Avšak v roce 2017 připadaly tyto pořady respondentům mnohem méně originální –
po propadu v roce 2014 hodnota postupně stoupala, z 59 procent v roce 2016 se ale
propadla na 50 procent v roce 2017.
Graf č. 4

Zdroj dat: Hodnocení plnění veřejné sluţby 2016 a 2017

Výsledky průzkumu zároveň ukázaly, jak se liší názory podle toho, kdo s kterou
politickou stranou sympatizuje. Důvěryhodná byla ČT v roce 2017 pro 66 procent
příznivců tehdejší vládní koalice ČSSD + ANO + KDU-ČSL. Mezi sympatizanty všech
ostatních stran získala méně – 62 procent. Za objektivní a vyváţené povaţovalo
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informace České televize 61 procent příznivců vládních partají, od voličů ostatních stran
dostala veřejnoprávní instituce 58 procent.
Nutno podotknout, ţe v roce 2015 byly rozdíly ještě větší. Tehdy byla ČT
důvěryhodná pro 72 procent sympatizantů vládních stran a jen pro 64 procent příznivců
všech ostatních. U objektivity a vyváţenosti informací předkládaných Českou televizí
vykázal průzkum hodnoty 66 vs 60 procent.
Graf č. 5

Zdroj dat: Hodnocení plnění veřejné sluţby 2013, 2016 a 2017

Důvod, proč si ČT vedla vţdy pozitivněji u sympatizantů ANO, ČSSD
a KDU-ČSL, mohl tkvít v tom, kolik jejich zástupců se na obrazovkách objevovalo.
Z průzkumu společnosti Media Tenor za rok 2016 vyplynulo, a vzhledem k rozloţení sil
na politické scéně je to logické, ţe do diskusních pořadů Otázky Václava Moravce,
Máte slovo, Události, komentáře, 90’ ČT24 a Interview ČT24 přišlo 707 zástupců
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vládní koalice. Z úplně všech ostatních (parlamentních i neparlamentních) stran pozvali
556 hostů41.
V roce 2017, který uţ byl ovšem ovlivněn říjnovými volbami do Poslanecké
sněmovny, sledoval Media Tenor jen hosty pořadů Otázky Václava Moravce a Máte
slovo. Zástupců ANO, ČSSD a KDU-ČSL přišlo celkem 114, zástupců všech stran bylo
dohromady také 114.
Ovšem v hlavní zpravodajské relaci Události byly ANO, ČSSD i KDU-ČSL
oproti ostatním stranám a hnutím zdaleka nejzmiňovanější.
Česká televize se můţe pyšnit tím, ţe v konkurenci hlavních zpravodajských
relací jsou její Události s přehledem povaţovány za nejdůvěryhodnější. V trackingovém
průzkumu uskutečněném na podzim roku 2017 je tak hodnotilo 65 procent lidí,
na 2. místě skončily Zprávy FTV Prima se 17 procenty, následovaly Televizní noviny
na Nově se 14 a relace TV Barrandov Naše zprávy se čtyřmi procenty.
Graf č. 6

Zdroj dat: Hodnocení plnění veřejné sluţby 2017

Od roku 2016 si nechává ČT zpracovat i analýzu, jak ve vysílání Událostí
prezentovala významná zpravodajská témata. Kvalitativní analýzu zpracování války
v Sýrii, vládní krize v ČR, referenda o nezávislosti Katalánska a voleb do Poslanecké
41 Konečné číslo bude o trochu vyšší, jelikoţ zveřejněný průzkum ukazuje jen strany a hnutí, jejichţ
zástupci přišli debatovat alespoň třikrát.
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sněmovny provedl Tomáš Trampota z NYU Prague a Tereza Klabíková Rábová z IKSŢ
FSV UK.
Kupříkladu zpracování tématu války v Sýrii bylo podle hodnotitelů srovnatelné
se standardy zahraničních televizních stanic veřejné sluţby (BBC, ARD, ORF).
Za silnou konkurenční výhodu České televize povaţují síť stálých zahraničních
zpravodajů, kteří ihned nabízeli reakce ze zemí, kde působí. Mezi nejčastější patřily
záběry zničených měst, výbuchů, zraněných civilistů, jednajících politiků a vojenské
techniky. Jazyková označení pro vojenský konflikt nebyla překvapivá ani nevhodná,
některá ale hodnotitelé povaţovali za stereotypní aţ klišé (například „obrat o 180
stupňů“).
Z výzkumu zjišťujícího podporu vzdělanosti a vzdělání vyplývá, ţe sedm
z deseti lidí souhlasilo s názorem, ţe ČT významně přispívá ke vzdělanosti svých
diváků.
V porovnání s předchozími lety narostl podíl pořadů, které televize vysílá
v původním znění s titulky nebo v duálním jazykovém reţimu, kdy si divák můţe
vybrat mezi originálním zněním a dabingem. V roce 2012 tvořily tyto pořady 3 procenta
vysílání, v roce 2014 to bylo 10 procent a v roce 2017 uţ 18 procent.
Graf č. 7

Zdroj dat: Hodnocení plnění veřejné sluţby 2013, 2016 a 2017
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V podkategorii podpora kulturnosti, kultury a sportu sleduje ČT například
průměrný týdenní zásah „kulturních“ ţánrů (v roce 2017 dosáhl na 70 procent, tedy opět
o trochu méně). 69 procent populace vnímalo dominantní postavení ČT v oblasti
kulturních pořadů, podle 62 procent respondentů měla ČT schopnost podněcovat
kulturně společenské aktivity diváků.
Více diváků povaţuje některou ze stanic České televize jako hlavní pro české
filmy neţ pro české seriály.
Stabilně téměř tři čtvrtiny diváků jsou spokojeni s pokrytím významných
domácích a zahraničních sportovních akcí. Výsledky také ukázaly vývoj podílu
jednotlivých sportů na sportovním vysílání ČT. V roce 2017, stejně jako předtím,
dominoval fotbal – ve vysílání si tentokrát „ukrojil“ 19 procent. Následoval lední hokej
a cyklistika.
Graf č. 8

Zdroj dat: Hodnocení plnění veřejné sluţby 2013, 2016 a 2017
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U podkategorie prezentace regionů České republiky, Evropy a světa je
vhodné zmínit, ţe dle Zákona o ČT42 (1991) musí podíl vysílání televizních studií na
celostátních vysílacích okruzích činit minimálně 20 procent celkového vysílacího času
České televize v měsíčním úhrnu. Z dat vyplývá, ţe regionální studia v Brně a Ostravě
mají dlouhodobě čtvrtinový podíl na celém vysílání ČT1 i ČT2.
V roce 2017 dále rostl celkový počet obcí a měst zmíněných v pořadu Události
v regionech. Dosáhl rekordního čísla 1229.
Česká televize také zkoumá, jaký podíl má na jejích pořadech domácí, evropská
a mimoevropská tvorba. Nejrozmanitější byly dramatické pořady (z 34 procent domácí,
z 31 procent evropské a z 35 mimoevropské) a dokumentární (54 procent tvořila domácí
tvorba, 34 evropská a 12 mimoevropská). Například ale 97 procent zábavních pořadů
vyrobili v tuzemsku, u publicistických ţánrů to bylo dokonce 100 procent. Významný
rozdíl je vidět u sportovní tvorby, která byla v roce 2017 z 96 procent domácí. Rok
předtím ale tvořila domácí sportovní produkce jen 62 procent. Nárůst byl způsoben jak
tím, ţe sportovní kanál ČT v roce 2017 nevysílal mistrovství Evropy ve fotbale ani letní
olympijské hry jako rok předtím, tak tím, ţe nově jsou komentované přenosy
klasifikovány jako původní tvorba.

42

Jde o zákon č. 483/1991 Sb. – zákon České národní rady o České televizi
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Graf č. 9

Zdroj dat: Hodnocení plnění veřejné sluţby 2017

Podíváme-li se na data podílu zpráv z domova, z Evropy a z ostatních částí světa
ve vysílání ČT24, vyplývá z nich, ţe v posledních letech stoupal podíl tuzemského
zpravodajství. V roce 2017 tvořil 61 procent. Klesající tendenci naopak zaznamenává
podíl zpráv z Evropy (z 30 procent v roce 2015 na 23 procent v roce 2017). Zpráv
ze zbytku světa je proporčně stále podobně.
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Graf č. 10

Zdroj dat: Hodnocení plnění veřejné sluţby 2017

Z dat v podkategorii podpora nových médií a technologií na první pohled
vyplývá, ţe České televizi se podařilo zastavit klesající trend návštěvnosti jejích webů.
Za rostoucí čísla ale můţe většinou fakt, ţe společnost NetMonitor změnila metodiku
měření – nyní nezapočítává přístupy jen z osobních počítačů, ale i z mobilů a tabletů.
Nicméně poklesy u oblíbené sluţby iVysílání v minulých letech Česká televize
vysvětlovala i tím, ţe „primárním důvodem je přechod části diváků na platformu
HbbTV, jejíţ vyuţívání se do návštěvnosti portálu www.iVysilani.cz nezapočítává.
V zásadě tedy diváci k pořadům přistupují jinou cestou neţ přes web iVysílání.
Při sledování pořadů zejména z mobilních zařízení je takový přístup mnohem
komfortnější. Ukazuje se totiţ, ţe pokles návštěvnosti stránky iVysilani.cz neznamená
pokles sledovanosti archivu. Průměrný čas strávený sledováním internetového archivu
iVysílání v roce 2016 naopak narostl, a to v průměru na více neţ 13 minut za měsíc“
(ČT, 2017, s. 52). V roce 2017 to bylo ještě o minutu a půl déle.
Zvyšující se zájem o iVysílání je patrný i z vývoje počtu instalovaných aplikací
v mobilních zařízeních se systémem Android. Do konce roku 2014 si ji stáhlo 657 tisíc
lidí, do konce roku 2017 uţ 1 056 000.
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Markantní nárůst návštěvnosti o stovky tisíc uţivatelů měsíčně zaznamenal
v roce 2017 web ct24.cz. Kromě jiţ zmíněné změny metodiky k tomu přispěl i rok
bohatý na významné události (pád vlády či parlamentní volby). Zvýšil se i počet lidí
navštěvujících web ctsport.cz, zde má ale vliv nová metodika, jelikoţ oproti roku 2016
se nekonaly významné události jako olympijské hry či fotbalové mistrovství světa.
Graf č. 11

Zdroj dat: Hodnocení plnění veřejné sluţby 2016 a 2017

A ukazuje se, ţe do výsledků sledovanosti pořadů stále výrazněji promlouvá
pozdější odloţená sledovanost. V roce 2016 v této kategorii vévodily u České televize
kriminální série. Případy 1. oddělení si na internetu týden po uvedení přehrávalo
v průměru 73 tisíc diváků z cílové skupiny 4+, odloţeně v televizi dalších 106 tisíc.
Dohromady tedy 179 tisíc. Kdyţ to připočteme k ţivé sledovanosti, která v cílové
skupině 4+ činila 1 821 000 diváků, je to zvýšení o 10 procent. Vůbec největší podíl
webových diváků a odloţené sledovanosti si ale v daném roce připsal sitcom Kosmo.
Všechny díly vidělo v televizi ţivě průměrně 448 tisíc diváků starších 4 let. Odloţeně
pak 135 tisíc lidí, tedy dalších 30 procent.
Dosavadní rekord v absolutních číslech vytvořila v roce 2017 uţ zmíněná
pohádka Anděl Páně 2, kterou si odloţeně pustilo přes půl milionu diváků.
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2.3.1.3. Uspokojování potřeb diváckých skupin
Česká televize také zkoumá, jak se jí daří zaujmout diváky z jednotlivých
skupin. Dříve prezentovala podrobné výsledky průzkumu pro diváky orientované
na politicko-ekonomické zpravodajství, kulturu, dále dětské diváky, náboţenské
a etnické skupiny a poté souhrnně pro další sociodemografické a divácké skupiny.
V dokumentu Měření veřejné sluţby za rok 2017 uţ tak detailně popsány nejsou.
Tabulka č. 6
PRŮMĚRNÝ TÝDENNÍ ZÁSAH VYSÍLÁNÍ ČT
V JEDNOTLIVÝCH DIVÁCKÝCH SKUPINÁCH
2016

2017

Populace 18+

77 %

76 %

Muţi

77 %

75 %

Ţeny

78 %

77 %

18–24 let

39 %

34 %

25–34 let

57 %

57 %

35–44 let

78 %

76 %

45–54 let

85 %

83 %

55–64 let

88 %

88 %

65 nebo více let

92 %

91 %

Základní

68 %

67 %

Středoškolské bez maturity

81 %

79 %

Středoškolské s maturitou

76 %

75 %

Vysokoškolské

78 %

78 %

Zdroj dat: Hodnocení plnění veřejné sluţby 2017

Z dat lze vyčíst, ţe vysílání České televize zasáhlo nepatrně více ţen neţ muţů.
Meziroční pokles o dva procentní body mohl být způsoben absencí významnějších
sportovních událostí. Zájem o veřejnoprávní stanici roste s věkem, zároveň její vysílání
vyhledávají především vzdělanější diváci.
ČT dále uvedla, ţe podíl domácí tvorby na dětských pořadech se v posledních
letech ustálil na 38 procentech. Mezi hlavní ţánry dětských pořadů patřily dramatické
(72 procent) a vzdělávací (14 procent).
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Vysíláním Adventních koncertů či pořadu Hvězdy tančí pro Paraple uspokojila
televize obec hendikepovaných diváků, Cestami víry nebo Křesťanským magazínem
náboţenské skupiny a například zařazením pořadů Ta naše povaha česká či Hranice
dokořán etnické skupiny.
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3. Oddělení Výzkumu a analýz jako garant odbornosti
výzkumů publika
Sociologické výzkumy má v České televizi na starost oddělení Výzkumu
a analýz, jehoţ vedoucí je Renata Týmová. V hierarchii spadá útvar pod oddělení
korporátních vztahů a komunikace. Součástí útvaru Výzkumu a analýz jsou tři
podřízené úseky – oddělení elektronického výzkumu, oddělení denního kontinuálního
výzkumu a oddělení databáze programů. „Teď tu mám 18 lidí. Z hlediska analytiků je to
podobný počet, jako jsem měla v komerční televizi,“ říká Týmová (Příloha č. 1), která
do roku 2012 pracovala jako vedoucí v oddělení výzkumu na Nově.
Roční rozpočet oddělení v roce 2018 činí podle Týmové 1,56 milionu eur, tedy
přibliţně 40 milionů korun. Je to zhruba 0,6 procenta celkového rozpočtu České
televize. Největší poloţku v rozpočtu, téměř polovinu, zaujímají výdaje na TV-metrová
neboli crossmediální data.

3.1. Oddělení Výzkumu a analýz
Náplní tohoto oddělení jsou následující činnosti:


informační, predikční a analytický servis o sledovanosti pořadů
a videoobsahu prostřednictvím crossplatformního měření sledovanosti
pro všechny celoplošné digitální programy v ČR



informační a analytický servis o ţivotněstylových aktivitách občanů ČR,
potaţmo diváků České televize



informační a analytický servis o statistice vybavenosti, penetrace a všech
atributech určujících mediální chování občanů ČR



zajištění, koordinace poptávkového řízení a supervize poţadovaných
externích výzkumů pro programové a vývojové potřeby České televize,
včetně testování nových pořadů, realizace a zajištění bleskových
výzkumů pro zpravodajství a i předvolebních výzkumů pro potřeby
České televize
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koordinace s Asociací televizních organizací v rámci metodologické
komise,

kontrola

a

supervize

nad

crossplatformním

měřením

sledovanosti televize a videoobsahu


kontinuální zajištění analytického výzkumného servisu webových portálů
patřících do působnosti České televize a hlavních konkurenčních portálů;
kaţdodenní analytická činnost dat z výzkumu NetMonitoru a zajištění
a koordinace se sdruţením SPIR



kontinuální zajištění měření výkonu, monitoringu, analýzy sociálních sítí
České televize, včetně kvalitativní i kvantitativní interpretace chování
uţivatelů na sociálních sítích související s Českou televizí



zajištění mezinárodních statistik pro potřeby České televize a Evropské
vysílací unie (EBU)

3.1.1. Oddělení elektronického výzkumu
Náplní tohoto úseku je informační, predikční a analytický servis o sledovanosti
pořadů a videoobsahu prostřednictvím crossplatformního měření sledovanosti
pro všechny celoplošné a vybrané digitální programy v ČR. Jak popisuje Týmová
(Příloha č. 1), oddělení kaţdý den zpracovává data a rozesílá je pracovníkům televize,
dále například vytváří měsíční souhrny. „My vţdy ráno kolem 7:45 dostáváme denní
data sledovanosti za předchozí den, včetně odloţené sledovanosti. Pak nastává
zpracování dat a distribuce po budově České televize, kde se napřed produkují denní
data se základními hodnotami sledovanosti, a pak, pokud nasazujeme nové pořady,
probíhá detailnější analýza cílových skupin, zkoumáme upoutávkovou kampaň, jak byla
na daný projekt silná, samozřejmě se díváme, jaké výsledky má konkurence a jak nás to
ovlivnilo. To je taková denní rutina. Analytici zpracovávají také shrnující prezentace
za měsíc i za pololetí, kde děláme hodnocení nových projektů, zejména vlastní tvorby.
Tyto materiály prezentujeme tvůrcům pořadů, marketingu, obchodu i komunikaci, aby
věděli, jak si pořady vedly z hlediska ţánru, z hlediska porovnání s konkurenčními
pořady a tak dále.“
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3.1.2. Oddělení denního kontinuálního výzkumu
Útvar poskytuje informační a analytický servis kvalitativního hodnocení pořadů
pro všechny programy České televize a hlavní konkurenční programy. Týmová (Příloha
č. 1) přirovnává oddělení denního kontinuálního výzkumu k malé výzkumné agentuře.
„Kaţdý týden s námi spolupracuje tisíc respondentů, kteří nám u pořadů, které
odsledovali, hodnotí spokojenost na škále od 1 do 10 a pak odpovídají na dvě otázky –
jestli je ten pořad originální ve srovnání s ostatními v daném ţánru, to samé se týká
zaujetí. Data, na rozdíl od komerční televize, jsou na stejné váze,“ říká.
Údaje dostávají od respondentů kaţdý týden. Zatímco dříve probíhal výzkum
pouze poštou, nyní uţ polovina respondentů odesílá hodnocení online. Kromě
známkování pořadů odpovídají lidé v panelu i na tematické otázky týdne, kdy televize
zjišťuje podrobnější hodnocení, proč se jim například daný pořad nelíbil.

3.1.3. Oddělení databáze programů
Úsek má na starosti správu databáze odvysílaných pořadů k zajištění veškerých
statistických podkladů o vysílání České televize pro dozorčí orgány – Radu ČT, Radu
pro rozhlasové a televizní vysílání, Český statistický úřad, Intergram a EBU, včetně
podkladů pro výroční zprávu. Data slouţí i pro kontrolu plnění výrobních plánů.
Součástí je také správa číselníků.
„My máme systém, kde jsou zaevidovány všechny pořady, které byly nasazeny
do vysílání, a hlídáme si u nich podíl vlastní tvorby, reprízy, kolik pořadů je obohaceno
o titulky pro sluchově postiţené, pro zrakově postiţené, kolik je z regionů… To jsou
věci, které ČT musí plnit ze zákona. Samozřejmě si také hlídáme, abychom měli
dostatek pořadů pro menšiny, sledujeme, kolik pořadů je obohaceno dabingem, kde je to
duální vysílání, vlastní tvorba, reprízy, evropská tvorba, nezávislí producenti... Analýza
odvysílaných pořadů je tedy náplní třetího oddělení a jsou to vesměs věci, které nám
určuje zákon a které reportujeme Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, ale i Radě
ČT,“ informuje Týmová (Příloha č. 1).

59

4. Vliv výsledků výzkumů diváckého zájmu na program
ČT24
V této diplomové práci pracuji s hypotézou, ţe Česká televize bere při plánování
programových změn ohled nejen na výzkumy sledovanosti a spokojenosti, ale i na další
průzkumy, kterými zjišťuje názor publika. Tuto teorii se pokusím dokázat na příkladu
proměny hlavní zpravodajské relace Události vysílané na ČT24, která byla doposud
nejvýznamnější změnou v historii stanice. Vedení televize poţádalo agenturu TNS AISA
o zjištění mínění diváků na adepty na nové moderátory Událostí, které plánovalo spustit
1. dubna roku 2012. Z kvantitativního výzkumu s názvem Noví moderátoři Událostí
a BBV a následně kvalitativního výzkumu pojmenovaného Moderátoři nově
koncipovaných Událostí, které se oba konaly v únoru roku 2012, zjistilo také názor
respondentů na nové studio, které se pro vysílání nových Událostí připravovalo,
i na obsah a délku relace. V této kapitole se budu věnovat tomu, jak velký vliv materiál
od agentury TNS AISA na budoucí podobu pořadu měl.
Při zpracování zmíněných průzkumů i výzkumů sledovanosti či spokojenosti
jsem vyuţil metody chronologické deskripce a explanace, kdy jsem se pokusil vysvětlit
poznatky, k nimţ respondenti došli, a podněty, které je k tomu vedly. Zároveň jsem
výsledky průzkumů srovnal s výslednou podobou Událostí jak v roce 2012, tak v roce
2014, pouţil jsem tedy také metodu komparace. V neposlední řadě jsem provedl
zpravodajské rozhovory s vedoucími pracovníky ČT, které byly nutné především
z důvodu, ţe neexistují ţádné písemné prameny o fungování výzkumného oddělení
a obecně uplatňování výsledků výzkumů na program ČT24.

4.1. Události jako hlavní zpravodajská relace ČT
Hlavní zpravodajský pořad s názvem Události43 vysílala Česká televize poprvé
1. ledna roku 1993. Tehdy s jediným moderátorem, od roku 1998 ve dvojicích, které
tvořili například Bohumil Klepetko s Ivetou Toušlovou nebo Roman Pistorius
s Marcelou Augustovou. Do roku 1997 začínal pořad v 19:30, tedy stejně jako Televizní
noviny na Nově. V přímé konkurenci ale ve sledovanosti výrazně zaostával, vedení
proto rozhodlo o přesun na 19:15. Od roku 2007 začínaly Události v 19:00.
43 Dříve měla hlavní zpravodajská relace název TAZ, Televizní noviny i Deník ČST.
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Kdyţ se v roce 2011 Petr Dvořák poprvé ucházel o post ředitele, ve svém
kandidátském projevu nazvaném KROK do digitální budoucnosti44 si dal za cíl zásadní
proměnu Událostí. Jak uvedl, „zpravodajství televize veřejné sluţby musí být
respektovaným, nezpochybnitelným a hodnověrným zdrojem informací, médiem, jemuţ
je uţitečné naslouchat a jemuţ lze stoprocentně věřit. Musí být schopno vytvářet
alternativu komerčnímu typu zpravodajství, a to jak obsahovými, tak i formálními
prostředky. Základním problémem k řešení v nejbliţší době je stav hlavní zpravodajské
relace České televize Události, která se svou sledovaností propadla hluboko pod úroveň
zpravodajství obou velkých českých komerčních televizí. Je potřeba zpátky vrátit
okruhy, charakteristické pro zpravodajství veřejné sluţby – fundovaně zpracovaná
politická, společenská, ekonomická a zahraniční témata a regionální dění zasazené
do kontextu České republiky. Je potřeba vyuţít zkušených a profesionálních reportérů
a moderátorů, více je profilovat a dát jim prostor stát se rovnoprávnými partnery jak
významných politických, tak i společenských osobností. Formálně je bezpodmínečně
nutné oddělit hlavní zpravodajskou relaci od zpravodajství na kanále ČT 24“ (Dvořák,
2011, s. 22).
Události v době, kdy vedení plánovalo jejich razantní proměnu a zadalo si
u TNS AISA výzkum, vypadaly následovně: Stopáţ se pohybovala okolo 40 minut.
Uváděly je dvojice ve sloţení Josef Maršál a Jolana Voldánová, Bohumil Klepetko
a Iveta Toušlová a také Roman Pistorius a Marcela Augustová. Pozadí studia tvořil ţivý
pohled do zpravodajského newsroomu. Klasické reportáţe byly proloţeny obrazovými
zprávami45, v jejichţ čtení se střídali oba moderátoři. Součástí byly i ţivé vstupy
reportérů, a to nejen z terénu, ale i z jiného studia u dotykové obrazovky.

4.2. Výzkum Noví moderátoři Událostí a BBV
Výzkum agentury TNS AISA probíhající počátkem února roku 2012, tedy necelé
dva měsíce před spuštěním nové podoby zpravodajské relace, měl dvě fáze –
kvantitativní a kvalitativní́. Té první s názvem Noví moderátoři Událostí a BBV se
účastnil výběrový vzorek o velikosti 631 respondentů rovnoměrně rozdělených podle
věkových kategorií i pohlaví, vzdělání, velikosti bydliště, regionu a socioekonomického

44 Zkratka KROK představuje hesla Kvalita, Respekt, Odvaha a Kreativita.
45 Obrazovou zprávou rozumíme stručný obrazový záznam doprovázený komentářem moderátora.
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statusu. Třetina z nich nejraději sledovala Události na ČT, druhá třetina Televizní noviny
na Nově a poslední zprávy na Primě. Kaţdému výzkumníci pustili 18 medailonků
adeptů na nové moderátory zpravodajské relace České televize.
Klíčové otázky, na něţ hledal průzkum odpovědi, byly následující:
1. Jaké je celkové hodnocení jednotlivých kandidátů?
2. Do jaké míry se kaţdý z nich hodí k Událostem jako hlavnímu
zpravodajskému pořadu České televize?
3. Jak respondenti hodnotí mluvený projev jednotlivých kandidátů?
Respondentům představili těchto 18 moderátorů: Marcela Augustová, David
Borek, Lukáš Dolanský, Michal Fila, Vendula Krejčová, Tereza Kručinská, Gabriela
Lefanda, Daniela Písařovicová, Jan Rubeš, Martin Řezníček, Aneta Savarová, Hana
Scharffová, Tomáš Šponar, Dan Takáč, Jolana Voldánová, Světlana Witowská, Jan Zika
a Jakub Ţelezný.
Lidé poté vyplňovali dotazník, kde hodnotili na škále od 1 do 5, případně
od 1 do 10, jak jim je moderátor sympatický, jak se jim líbí mluvený projev, jak se hodí
ke zpravodajství, jak je profesionální, důvěryhodný, přesvědčivý, charismatický
a sebejistý.
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Tabulka č. 7
CELKOVÉ HODNOCENÍ MODERÁTORŮ UDÁLOSTÍ
Jméno

Sympatický

Mluvený
projev

Hodí se ke
zpravod.

Profesionální

Důvěryhodný

Přesvědči- Charismavý
tický

Sebejistý

Celkové
hodnocení

Jolana
Voldánová

8,45

8,74

8,79

4,57

4,45

4,44

4,1

4,48

48,02

Marcela
Augustová

8,42

8,67

8,83

4,57

4,49

4,43

4,13

4,45

47,99

Jakub
Ţelezný

8,38

8,59

8,55

4,42

4,27

4,32

4,07

4,47

47,07

Jan Rubeš

8,19

8,59

8,55

4,42

4,27

4,32

4,07

4,47

46,68

Aneta
Savarová

8,45

8,44

8,35

4,21

4,16

4,15

4,08

4,16

46

Daniela
Písařovicová

8,25

8,31

8,23

4,18

4,1

4,08

3,97

4,13

45,25

Vendula
Krejčová

7,95

7,99

7,97

4,19

4,15

4,08

3,79

4,09

44,21

Světlana
Witowská

7,99

8,08

7,93

4,15

4

3,98

3,84

4,09

44,06

David
Borek

7,63

7,74

7,74

4,01

3,9

3,9

3,66

3,93

42,51

Dan Takáč

7,3

7,73

7,69

4,11

4,05

3,97

3,49

4

42,34

Lukáš
Dolanský

7,37

7,57

7,47

3,95

3,91

3,91

3,62

3,9

41,7

Gabriela
Lefenda

7,54

7,58

7,34

3,89

3,85

3,84

3,75

3,9

41,69

Hana
Scharffová

7,47

7,65

7,45

3,87

3,86

3,81

3,55

3,86

41,52

Tereza
Kručinská

7,15

6,93

6,81

3,56

3,6

3,54

3,36

3,56

38,51

Jan Zika

6,51

6,55

6,5

3,49

3,45

3,44

3,26

3,65

36,85

Martin
Řezníček

6,95

6,53

6,21

3,14

3,3

3,2

3,28

3,36

35,97

Tomáš
Šponar

6,19

6,21

5,69

3,1

3,22

3,12

2,85

3,12

33,5

Michal
Fila

6,2

5,71

5,56

3,03

3,14

3

3,03

2,91

32,58

Pozn.: Zeleně vyznačení moderátoři postoupili do kvalitativní fáze výzkumu

Maximální počet bodů, které mohli moderátoři získat, byl 55. Této hodnotě se
nejvíce přiblíţili Jolana Voldánová, Marcela Augustová, Jakub Ţelezný a Jan Rubeš.
Nicméně do další fáze výzkumu, tentokrát kvalitativní, postoupilo 10 adeptů,
kteří jsou v tabulce vyznačeni zelenou barvou: Jolana Voldánová, Marcela Augustová,
Jakub Ţelezný, Aneta Savarová, Daniela Písařovicová, Světlana Witowská, David
Borek, Dan Takáč, Lukáš Dolanský a Tereza Kručinská.
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4.3. Výzkum Moderátoři nově koncipovaných Událostí
Jak vyplývá z dokumentu Moderátoři nově koncipovaných Událostí, kvalitativní
výzkum si kladl šest klíčových otázek:
1. Jaké jsou spontánní asociace a vnímání jednotlivých kandidátů?
2. Co mohou jednotliví kandidáti Událostem přinést a naopak?
3. Jaké jsou preference respondentů u jednotlivých moderátorů?
4. Do jaké míry je vnímají jako vhodné pro moderování hlavního
zpravodajského pořadu?
5. Jak se hodí do nového konceptu Událostí?
6. Jaké jsou reakce na vizualizaci nového studia?
Výzkum probíhal formou skupinových diskusí osmi lidí ve čtyřech lokalitách46,
vţdy s délkou trvání 120 minut. Respondenti byli rozděleni rovnoměrně podle pohlaví
a zároveň podle vzdělání47. Všichni z dotazovaných sledovali televizi minimálně pětkrát
týdně, polovina měla nejraději Události na ČT, druhá polovina Televizní noviny na
Nově a zprávy na Primě. Nikdo neměl vyhraněný vztah k jedné z uvedených stanic.
Respondenti se vyjadřovali jak k roli moderátora, tak k prostředí a délce
i obsahu Událostí.

4.3.1. Role moderátora
Moderátor má dle výsledků výzkumu pro diváky klíčovou roli. Měla by to být
dynamická, charismatická a výrazná osobnost se širokým všeobecným přehledem,
bezchybným mluveným projevem a přirozeným pohybem. Pro většinu diváků jsou
optimálním modelem Události vedené dvěma moderátory48. Model jednoho moderátora
sice neodmítají, nicméně vyjadřují obavy, zda je fyzicky i mentálně moţné zvládnout
vedení takového pořadu. Navíc někteří ho povaţují za návrat k přeţitým trendům.

46 V Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě a Boskovicích.
47 V kaţdé skupině byli zastoupeni dva lidé vyučení, čtyři s maturitou a dva vysokoškolsky vzdělaní.
48 Mohli by se doplňovat v případě akutních indispozic. Dále by se mohli střídat při čtení zpráv, které
divák pocitově hodnotí jako vhodné k určitému pohlaví.
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Zastánci tohoto modelu ho pro změnu vnímají jako pokrok k moderním trendům
ve zpravodajství v zahraničí.
Jako nejvhodnější adepty k moderování nových Událostí doporučil výzkum
agentury TNS AISA Anetu Savarovou a Jakuba Ţelezného.
Aneta Savarová byla podle respondentů ze všech nejsympatičtější. Hodnotili ji
jako sebevědomou osobnost s příjemným hlasovým i pohybovým projevem
a profesionálním vystupováním. Jako klad uváděli také fakt, ţe je neokoukanou tváří.
Někteří naopak kritizovali její „modelkovský“ vzhled, který jim evokoval zpravodajství
na komerčních stanicích. Kvůli vizáţi také některé nepřesvědčila o tom, ţe „ví, o čem
mluví“.
Jakuba Ţelezného hodnotili diváci jako profesionála, který má výrazný projev
a schopnost zaujmout. Umí podle nich vysvětlit informace v kontextu a šíří pozitivní
atmosféru. Naopak úsměv mu někteří vyčítali jako nepatřičný k povaze prezentované
zprávy, zejména starším divákům přišlo, ţe přehrává v mimice, gestech i ústním
projevu.
S výhradami pak doporučil výzkum na post moderátorů Marcelu Augustovou,
Jolanu Voldánovou, Lukáše Dolanského, Světlanu Witowskou a Danielu Písařovicovou.
Marcela Augustová má podle respondentů profesionální vystupování, je
seriózní a důvěryhodná, v novém prostředí působí přirozeně, zejména díky zkušenostem
z volebního studia. Pro některé je naopak uţ okoukaná, podává standardní výkon
a ničím nepřekvapí, nevyvolává silnější emoce.
Jolana Voldánová zaujala profesionálním vystupováním, příjemným hlasovým
projevem i vzhledem. Její zkušenosti z moderování Událostí jsou pro respondenty
zárukou solidnosti a zkušenosti. Zejména na mladší diváky ale působí v novém
prostředí nejistě. Na některé dělá chladný dojem, a tím sniţuje schopnost diváka
zaujmout.
Lukáš Dolanský má podle hodnotitelů jasný, jistý a srozumitelný projev,
informace podává osobitým způsobem, výborně ovládá techniku a v novém prostředí se
pohybuje přirozeně, navíc je mladou a neokoukanou tváří. Vzhledem k nízkému věku
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má ale pro některé niţší důvěryhodnost i charisma. Vytýkali mu i neosobní a příliš
naučený přednes.
Světlana Witowská dokáţe dle respondentů navodit pocit pohody a příjemné
atmosféry. Práce s obrazovkou, hlasový i pohybový projev jsou profesionální.
Na zejména mladší diváky ale působí nepřesvědčivě, část respondentů nepovaţuje
Witowskou za dostatečně silnou a výraznou osobnost pro navrhovaný formát pořadu.
Daniela

Písařovicová

je

pro

hodnotitele

profesionální,

důvěryhodná,

neokoukaná a má srozumitelný a vyváţený mluvený projev. Někteří jí vytýkali přísný
a smutný výraz, málo dynamické moderování, nejistotu v práci s technikou a niţší
potenciál vtáhnout do děje.

4.3.2. Studio
Studio, ze kterého vysílala Česká televize Události v době výzkumu, popisovali
respondenti spíše negativně. Pouţívali slova nemoderní, příliš střízlivé a málo barevné.
Mnoho jich také rušil pohled do zpravodajského newsroomu v pozadí – působil
nepřehledně, odváděl pozornost od informace jako takové.
Naopak připravované virtuální studio (Příloha č. 3) vnímají jako pozitivní
změnu, chválí především větší prostornost a vzdušnost místa bez rušivého pohledu
do nitra redakce.
Mají ale i řadu výtek. Působí stroze, chladně a přetechnizovaně. Smíšené pocity
mají diváci také z dotykové obrazovky – sice můţe Události zpestřit, ale v případě méně
zkušeného moderátora i zpomalit. Navíc připomíná Televizní noviny na Nově. A model,
kdy moderátor přechází z místa na místo, povaţuje část diváků jako vhodný pro jiné
pořady neţ zpravodajství.49

4.3.3. Obsah a délka Událostí
Optimální délka Událostí je podle respondentů 30 minut. Maximálně jsou
ochotni sledovat relaci dlouhou 45 minut. Podle některých ale můţe ztratit spád, více
příspěvků by navíc mohlo působit nepřehledně a zmatečně.
49

Například pro cestovatelský pořad Objektiv.
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Zejména mladší diváci by uvítali více zpráv ze zahraničí, většinu ale zajímají jen
významné události a ty s konkrétním vlivem na Českou republiku. Často se objevoval
poţadavek na více regionálních zpráv, ovšem s důrazem na vlastní region. Divákům
také chybí více tipů, kam vyrazit za kulturou.

4.4. Výzkum vs realita
Nové Události vysílala Česká televize poprvé 1. dubna roku 2012, a to jak
na ČT24, tak na ČT1. Od té doby začínají vţdy v 19:00, předchází jim ale ještě relace
Události za okamţik a počasí vysílaná od 18:56, kdy moderátor naláká na hlavní témata
a poté následuje předpověď počasí.
Nyní zjistím, zda Česká televize zcela vycházela z průzkumu TNS AISA, tedy
zda aplikovala do nových Událostí mínění respondentů na moderátory, studio i délku
a obsah pořadu. Vzhledem k tomu, ţe v roce 2014 prošla relace další výraznou změnou,
zahrnu do porovnání rok 2012 i 2014.

4.4.1. Moderátoři
Ze studie agentury TNS AISA vyplynuly v kategorii zkoumající moderátory
následující poznatky:


pro většinu diváků je ideální model, kdy pořadem provázejí dva moderátoři;
model jednoho sice neodmítají, nicméně vyjadřují obavy, zda je fyzicky
i mentálně moţné zvládnout vedení takového pořadu



na post průvodců relací doporučují Anetu Savarovou a Jakuba Ţelezného,
s výhradami pak Marcelu Augustovou, Jolanu Voldánovou, Lukáše
Dolanského, Světlanu Wittovskou a Danielu Písařovicovou

Nové Události od 1. dubna roku 2012 moderovaly tyto čtyři osobnosti: Marcela
Augustová, Aneta Savarová, Jolana Voldánová a Jakub Ţelezný. Tedy ty, které průzkum
doporučil, případně doporučil s výhradami. O rok později se Jolana Voldánová
rozhodla, ţe z týmu Událostí odejde. Nahradila ji Daniela Písařovicová, kterou průzkum
také k moderování s výhradami doporučil.

67

V roce 2014, kdy Události prošly evolucí, zůstaly posty moderátorů obsazené
stejně. Změna nastala na konci dalšího roku, kdy se ze zdravotních důvodů rozloučila
Aneta Savarová. Tu ovšem tentokrát nenahradil nikdo z moderátorů zahrnutých
do téměř čtyři roky starého průzkumu, nýbrţ vedoucí redaktor zahraničního
zpravodajství Michal Kubal.
Přestoţe výběr moderátorů působí dojmem, ţe Česká televize se řídila
především průzkumem, podle ředitele zpravodajství a sportu Zdeňka Šámala (Příloha
č. 2) byl názor respondentů pouze doplňkový. „Ten průzkum byl jedním z vodítek.
Nebylo to tak, ţe bychom natočili pilotní díly s lidmi, které jsme vybrali, a pak to pustili
respondentům a podle toho jsme si vybrali. Chtěli jsme mít komplexní hodnocení
– k názorům lidí z branţe se zkušeností z ČT i ze zahraničních médií jsme chtěli mít
průzkum a chtěli jsme vědět, jak budou reagovat diváci.“
Podle Šámala měla hlavní slovo komise sloţená jak z vedoucích pracovníků
České televize, tak z mediálních expertů – bývalého ředitele české sekce BBC Víta
Koláře, zpravodaje BBC pro střední Evropu Roba Camerona, zpravodajky deníku
Politikenn Dany Schmidtové a mediálního odborníka z brněnské Masarykovy univerzity
Jaromíra Volka. I to je důvod, proč do kvalitativní části výzkumu nepostoupili Jan
Rubeš nebo Vendula Krejčová, kterým diváci udělovali vyšší známky, zatímco Tereza
Kručinská s horším hodnocením ano. „Nevzpomínám si uţ na to pořadí, ale zejména to
bylo proto, ţe hodnocení interních hodnotitelů bylo jiné neţ pořadí, které vzešlo
z průzkumu diváckých sympatií,“ dodává Šámal.
Počtem moderátorů uspokojila Česká televize obě názorové skupiny – tedy jak
tu, která preferovala dvojici, tak tu, která se přikláněla k jednomu. Od 1. dubna roku
2012 provázel Událostmi od 19:00 do přibliţně 19:30 jeden moderátor. Kolem půl osmé
se k němu vţdy připojil druhý, který uvedl rubriku Naše téma50. V uvádění dalších
zpráv se poté aţ do konce relace střídali.
Od 31. března roku 2014 nastala změna. Moderátor byl součástí vysílání pouze
během rubriky Naše téma. V inovacích ale vedení zpravodajství pokračovalo dál a nyní
bývá dokonce běţné, ţe jeden moderátor uvádí úvodní blok s hlavním tématem, poté
předá slovo druhému moderátorovi a následně se do studia vrátí s rubrikou Naše téma.

50 V té v několika příspěvcích prezentoval vlastní zjištění zpravodajské redakce České televize.
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4.4.2. Studio
Respondenti, kteří měli moţnost si nové studio v medailoncích prohlédnout,
měli následující poznatky:


pozitivem je prostornost a vzdušnost místa bez rušivého pohledu
do redakce



prostředí působí chladně a přetechnizovaně



dotyková obrazovka můţe vysílání zpestřit, nicméně méně zkušeného
moderátora by mohla zpomalit; zápolení moderátora s technikou poutá
větší pozornost neţ prezentace zpráv



přecházení z místa na místo je model vhodný pro jiné pořady, neţ jsou
Události

Nové Události Česká televize vysílala od dubna roku 2012 ze studia SK851.
Dojem prostornosti budila především klíčovací stěna v pozadí, která studio
„prohlubovala“. Do redakce vidět nebylo.
Chladně mohlo prostředí působit na diváky z důvodu pouţití převáţně modré
barvy. Dojem přetechnizovanosti patrně vytvářelo velké mnoţství televizních obrazovek
– ve studiu se jich nacházelo pět – a několik červených pruhů linoucích se prostorem
studia.
I přes výtky respondentů k dotykové obrazovce ji moderátoři začali pouţívat.
I oni z ní ale měli strach. „Pro mě osobně je nejtěţší asi ta dotyková obrazovka, aby
člověk s ní nějak přirozeně komunikoval a zároveň komunikoval s divákem
přes kameru, tak to mně připadá jako nejtěţší místo,“ svěřila se portálu iDNES.cz
v březnu 2012 moderátorka Marcela Augustová (Válková, 2012).
Moderátoři Událostí během vysílání skutečně několikrát měnili pozice, ovšem
ve většině případů, kdyţ nebyli zabíráni kamerou, tedy pokud divákům na obrazovkách
běţela reportáţ. Lidé ale mohli vidět přecházení, které jim dle výsledků průzkumu
nepřišlo pro zpravodajský pořad vhodné, při uvedení rubriky Naše téma. Moderátoři

51 Dosud odbavovali Události ze studia SK9.
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stáli nejprve kaţdý na jiné straně studia a poté šli směrem k sobě. Jeden z nich musel
navíc sejít ze stupínku.
Jak je patrné, většinu poznatků diváků ke studiu vedení zpravodajství do vysílání
neimplementovalo. Ovšem v roce 2014, kdy Události prošly evolucí, se zcela změnilo
i studio (Příloha č. 4). Zůstalo prostorné bez pohledu do newsroomu. Prostředí přestalo
působit přetechnizovaně, všech pět stabilních televizorů zmizelo. Nahradily je virtuální
obrazovky promítané na klíčovací stěně. Moderátor uţ navíc nemusí stát u displeje
a dotýkat se ho, vše začal ovládat pomocí tabletu. Přecházení z místa na místo sice
zůstalo, ovšem v omezené formě a navíc v novém studiu je díky odstranění stupínku
jednodušší.
Ředitel zpravodajství Šámal (Příloha č. 2) upozorňuje, ţe při budování studia
v roce 2012 se výsledky průzkumu neřídili. „Hodně jsme postupovali tak, ţe jsme se
dívali na spoustu zahraničních relací a vybírali jsme si z toho prvky, které nás zaujaly,
které nám připadaly inspirativní. My jsme se snaţili analyticky pracovat i uvnitř
televize, nikoli na základě průzkumů. Ona pravda je taková, protoţe ředitel Petr Dvořák
mě oslovil poměrně brzo, tak jsme věděli, ţe změna Událostí je nezbytností, a věděli
jsme i to, co nám vadilo na předchozích Událostech. Takţe ten průzkum nehrál roli.“
Podle Šámala nevybírali nejlepší řešení, ale nejlepší dostupné. Například
v německé ZDF mají ve zpravodajském studiu stůl za 20 milionů eur, České televizi se
ale podařilo „vytvořit“ nové Události za dva miliony korun. Původně měli na výběr
ze dvou moţností – vysílat buď ze studia 6, které ale bylo podle Šámala technologicky
zastaralé, nebo z virtuálního studia 8. Pro to se nakonec rozhodli, jelikoţ umoţňovalo
největší variabilitu.
I při změnách v roce 2014 spoléhali hlavně na vlastní poznatky či na to,
co zaznamenali ve veřejných diskusích, na připomínky radních i několika odborníků
z mediální branţe.
Například

stupínek,

který

v

roce

2014

zmizel,

odstranili

i

proto,

ţe moderátorkám při chození klapaly podpatky, coţ diváky rušilo. Studio navíc mohli
vylepšit i díky dokonalejším technologiím, které uţ měli k dispozici. „Takţe jsme mohli
přejít k virtuálním plazmám, coţ v tom roce 2012 nebylo moţné. A věděli jsme, ţe to
chceme posunout zase někam dopředu. Na druhou stranu, kdyţ se podíváte, tak
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ta koncepce zůstala. Tam se změnily nějaké prvky, změnila se barevnost, ale nebyla to
kompletní změna. Nebyla to stejná změna, jako kdyţ jsme se přesunuli z devítky
do osmičky. My jsme prostě jen modernizovali koncepci,“ říká Šámal s tím, ţe by
bývali rádi pouţívali k ovládání obrazovek tablety uţ v roce 2012. Nejdříve ale museli
přemluvit oddělení techniky, aby tablety koupilo. Pak museli zajistit, aby začaly být
kompatibilní s vysíláním. A následně museli docílit toho, ţe moderátoři s nimi budou
ochotní pracovat.

4.4.3. Obsah a délka Událostí
K obsahu a délce relace vyjádřili respondenti v průzkumu TNS AISA následující
názory:


optimální délka Událostí je 30 minut, maximálně jsou ochotni sledovat
45 minut; v případě více příspěvků by mohla relace působit nepřehledně
a zmatečně



zejména mladší diváci by si přáli více zpráv ze zahraničí, respondenti
by uvítali i více regionálních zpráv a více tipů, kam vyrazit za kulturou

Do konce roku 2011 měly Události délku přibliţně 30 minut. V prvním čtvrtletí
roku 2012 uţ okolo 40 minut. Od 1. dubna roku 2012 se jejich délka prodlouţila
ve všední dny na 48 minut, o víkendu trvala relace 45 minut. Od pondělí do pátku
se tedy nevešla do délky, kterou respondenti označili jako maximální, aby byli celé
Události ochotni sledovat. Stejná zůstala i po evoluci v roce 2014.
„Podle některých byla relace (po změně v roce 2012 – pozn. autora) příliš
dlouhá. Tohle ale bylo věcí záměru. Kdyby tam Česká televize byla schopná vyrobit
něco jiného, neţ je hodinové zpravodajství, tak bychom to tam klidně dali, ale tehdy
nebylo jiné řešení. My jsme od ředitele Dvořáka dostali zadání udělat Události
na hodinu i se sportem, tak jsme udělali Události na hodinu. To bylo programové
zadání, protoţe Česká televize dlouhodobě věděla, ţe kdyţ skončí příliš brzo, tak jí
diváci utečou. To je to, ţe ty hraběcí rady, ať tam dáme regionální zpravodajství, budou
akorát signálem, ţe to důleţité skončilo, tak přepněte. To samé kultura, která tam
v minulosti byla. Součástí zadání bylo vrátit hlavní zpravodajskou relaci na 2. místo
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ve sledovanosti, coţ se povedlo52. Povedlo se víc neţ zaplnit tu černou díru, která tam
zela vţdy mezi půl a Brankami, body, vteřinami. Prostě takto jsme to poskládali
a funguje to,“ říká Šámal (Příloha č. 2).
České televizi se v minulosti stávalo, ţe v 19:30 lidé přepínali na Televizní
noviny na Nově. Šámal tento čas nazýval pro Českou televizi pohřebním momentem.
Proto začali v půl osmé zařazovat rubriku Naše téma, do které velmi pečlivě vybírají
reportáţe.
„Docela často se stává, ţe po půl osmé máme třeba menší share, ale větší počet
diváků neţ před půl osmou. Prostě tato změna zafungovala. Na rozdíl od všech pokusů,
co tu byly předtím, vlastně od doby, co začala vysílat Nova – takové ty rady: dávejte
zahraničí do bloku, dávejte zahraničí po půl, dávejte regionální zpravodajství po půl.
Ne, vţdycky to zafungovalo jako signál, kdy si lidi řekli: teď uţ nebude nic důleţitého,
teď uţ nebude nic, co mě zajímá, a v půl přepli na Novu,“ vzpomíná Šámal (Příloha
č. 2).
Následující výzkum, který jsem provedl, ukáţe, jak se oproti původním
Událostem změnil počet témat po změně v roce 2012 a po evoluci v roce 2014.
Ve vlastním výzkumu jsem vyuţil metody kvantitativní obsahové analýzy. Základní
princip spočívá v tom, ţe si výzkumník stanoví reprezentativní vzorek, jehoţ jednotlivé
části pojmenuje a rozřadí do kategorií, poté jednoduše spočítá poloţky (Burton; Jirák,
2001, s. 33). Ve své diplomové práci jsem si jako reprezentativní vzorek určil vţdy
jeden týden ve vysílání zpravodajské relace Události. V kaţdé relaci jsem pak
zaznamenával témata, která jsem rozděloval do čtyř kategorií - domácí, zahraniční,
regionální a kulturní. Zkoumal jsem Události vysílané v týdnu od 1. do 7. února 2012,
které jsem nazval „původní“, poté první týden, kdy byly vysílány „nové Události“,
a nakonec „obměněné Události“ v týdnu od 31. března do 6. dubna 2014. Tím jsem
pokryl všechny nejvýznamnější změny, které v hlavní zpravodajské relaci České
televize nastaly.

52 Sledovanost Událostí se dle dat ATO – Nielsen Admosphere od roku 2011 vyvíjela takto: 2011 – 729
tisíc diváků, 2012 – 775 tisíc diváků, 2013 – 847 tisíc diváků, 2014 – 803 tisíc diváků, 2015 – 814
tisíc diváků, 2016 – 830 tisíc diváků, 2017 – 813 tisíc diváků.
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Tabulka č. 8
TÉMATA V UDÁLOSTECH
1. 2. – 7. 2. 2012
(původní Události)

1. 4.–7. 4. 2012
(nové Události)

31. 3.–6. 4. 2014
(obměněné Události)

152 (22/relace)

126 (18/relace)

148 (21/relace)

Domácí

79 (52 %)

59 (47 %)

79 (53 %)

Zahraniční

37 (24 %)

28 (22 %)

39 (26 %)

Regionální

26 (17 %)

31 (25 %)

20 (14 %)

Kulturní

10 (7 %)

8 (6 %)

10 (7 %)

Počet témat

Ve sledovaném období od 1. 2. do 7. 2. roku 2012, kdy Česká televize vysílala
ještě původní Události, zařazovala do relace v průměru 22 témat. S novými Událostmi
jejich počet klesl na průměrných 18. Jde ovšem o témata, nikoli o příspěvky. V úvodu
totiţ začala vysílat hlavní téma, které rozdělovala do několika příspěvků (na reportáţ
například navázal rozhovor a poté následovala opět reportáţ), stejný model zavedla
i u rubriky Naše téma. Ve sledovaném období v roce 2014 průměrný počet témat stoupl
na úroveň před 1. dubnem 2012. Ve zpravodajské relaci se totiţ objevuje mnohem více
obrazových zpráv – zatímco v prvním sledovaném období jich bylo 25, ve druhém jen
10 a ve třetím 33. Díky nim mají Události větší spád.
Z hlediska druhu zpráv kleslo po 1. dubnu roku 2012 zastoupení informací
z domova, konkrétně na 47 procent. O dva procentní body, na 22 procent, se sníţil
objem zahraničních témat. Naopak výrazněji, ze 17 na 25 procent, vzrostl počet
regionálních zpráv. Informace z kultury tvořily 6 procent, téměř stejně jako předtím.
V roce 2014 se poměr domácích zpráv vrátil na úroveň začátku roku 2012
a zvýšilo se také zastoupení zpráv ze zahraničí. Oboje na úkor regionálních témat, ta
tvořila v průměru jen 14 procent relací. Počet kulturních reportáţí zůstal na téměř
stejných hodnotách.
Podle Šámala (Příloha č. 2) se vůbec nelze řídit průzkumy, kde lidé vyjadřují
názor, čeho by mělo být v relaci více či méně. „Protoţe ty poţadavky jsou mnohdy tak
rozporné, ţe podle toho nepostavíte vůbec nic. Nicméně zákon o ČT a kodex nám
ukládá něco, čemu se musíme věnovat, takţe my jsme si tu relaci sestavili spíš podle
toho. Ale ono to nebylo tak, ţe jsme to k 1. dubnu postavili a od té doby bylo hotovo.
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Popravdě řečeno, tehdy to tím teprve začalo. Od té doby se Události vyvíjejí neustále,
coţ je myslím nezbytnost.“
Vzhledem k tomu, ţe Česká televize má hodně zahraničních zpravodajů, snaţí se
jejich práci v Událostech prezentovat. Jelikoţ také ví, ţe ţádné jiné televizní
zpravodajství se nebude v hlavní relaci věnovat tradiční kultuře, mají své místo v relaci
i tyto reportáţe.53 Stejně tak musí být zastoupeny regiony, ekonomika či věda.
Aby bylo zpravodajství pestré i zpracováním, snaţí se pracovat se všemi
televizními ţánry – reportáţemi, ţivými vstupy, ţivými rozhovory, krátkými zprávami
a podobně. „Takţe my máme matrici, kterou vyplňujeme. Není to ale tak, ţe by matrice
byla kaţdý den stejná, výhoda současných Událostí je, ţe jsou hodně pruţné. Nicméně
kdybychom si vzali celoroční průměry podle témat a ţánrů, tak to odpovídá zadání,
které jsme si definovali. Ale to nevzniklo na základě průzkumů,“ tvrdí Šámal (Příloha
č. 2).

4.5 Zhodnocení
Následující tabulka ukazuje, ve kterých se změna, kterou Česká televize zařadila
do nových Událostí, shodovala s doporučeními respondentů v průzkumu Moderátoři
nově koncipovaných Událostí.

53 Navíc na kanálu ČT art vysílají kaţdý den od 20 hodin Události v kultuře.
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Tabulka č. 9
VLIV VÝZKUMU TNS AISA NA PODOBU UDÁLOSTÍ

POČET

POŢADAVEK

ZMĚNA
1. 4. 2012

ZMĚNA
31. 3. 2014

Dva moderátoři

Dva moderátoři

Dva moderátoři

Aneta Savarová
Jakub Ţelezný
Marcela Augustová
Jolana Voldánová

Aneta Savarová
Jakub Ţelezný
Marcela Augustová
Daniela Písařovicová

Doporučení:
Aneta Savarová
Jakub Ţelezný

MODERÁTOŘI

ADEPTI

Doporučení s
výhradami:
Marcela
Augustová
Jolana Voldánová
Lukáš Dolanský
Světlana
Witowská
Daniela
Písařovicová

PROSTORNOST/RUŠIVÉ
POZADÍ

Studio je prostorné,
Studio má být
díky absenci
prostorné, v
Studio je prostorné, v stupínků se v něm dá
pozadí nemá rušit
pozadí uţ neruší
jednodušeji
pohled do
pohled do redakce
pohybovat; v pozadí
zpravodajského
neruší pohled do
newsroomu
redakce

CHLADNOST A
PŘETECHNIZOVANOST

Studiu dominuje
Divákům vadí, ţe
chladná modrá barva, Chladná modrá barva
prostředí působí
doplněná o červené
zůstává, obrazovky
chladně a
pruhy; po stranách
jsou uţ jen virtuální
přetechnizovaně
visí pět obrazovek

STUDIO

Moderátoři mají v
ruce tablet,
obrazovku tedy
ovládají jednoduše
přes něj z kterékoliv
části studia; často se
během čtení zprávy
na tablet ani
nepodívají, čímţ
nepřeruší souvislý
projev

DOTYKOVÁ
OBRAZOVKA

Práce s dotykovou
obrazovkou můţe
moderátora
Moderátoři stojí
rozhodit, divák se
vedle dotykové
pak soustředí na
obrazovky a ovládají
zápolení s
ji prstem
technikou neţ na
samotnou
prezentaci zpráv

PŘECHÁZENÍ

Moderátoři by
Moderátoři
měli stát na místě,
Moderátoři
přecházejí z místa na
přecházení není přecházejí z místa na
místo, ovšem
vhodné pro tento
místo
pohybují se
typ pořadu
v kratších úsecích
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DÉLKA

DÉLKA A
OBSAH
OBSAH

Ideální je 30
minut,
snesitelných
maximálně 45

Relace má ve všední Relace má ve všední
dny 48 minut, o
dny stále 48 minut, o
víkendu 44
víkendu 44

Více událostí ze
zahraničí, regionů
i kultury

Zahraničních je více
neţ před změnou v
roce 2012,
Zahraničních témat
regionálních ale
mírně ubylo, stejně
mnohem méně. Pro
tak kulturních.
kulturní zprávy navíc
Naopak výrazněji
ČT zřídila speciální
přibylo regionálních
Události v kultuře
vysílané kaţdý den v
hlavním vysílacím
čase na ČT art

Pozn.: Zeleně vyznačené poloţky odpovídají poţadavkům respondentů v průzkumu. Ţluté značí, ţe nová
podoba Událostí je reflektovala jen z části. Červená pole poţadavky diváků nesplňují.

Při první změně Událostí v roce 2012 odpovídal počet i výběr moderátorů
mínění respondentů v průzkumu. Co se týče studia, vyslyšela televize jen poţadavek na
prostornost a nerušivé pozadí. Délka Událostí zdaleka přesahovala ideálních 30 minut,
ve všední dny navíc i maximálních 45 minut. Obsahově vyšla ČT vstříc poţadavkům
na více regionálního zpravodajství, naopak zahraničních i kulturních témat mírně ubylo.
Změny v roce 2014 také reflektovaly poţadavky na počet i výběr moderátorů.
Do nového konceptu zapracovala Česká televize i rady ohledně studia – obrazovky jsou
uţ jen virtuální a navíc mnohem jednodušeji ovládané. Z místa na místo moderátoři
i nadále přecházejí, ovšem pohybují se v kratších úsecích. Relace zůstala stejně dlouhá,
zahraničních zpráv přibylo, kulturních témat je podobný počet, ovšem od roku 2013
vysílá Česká televize také Události v kultuře na ČT art. Informací z regionů naopak
ubylo, televize je ovšem vysílá v relaci Události v regionech kaţdý všední den od 18:00
na ČT1 a ČT24.
Z porovnání vyplývá, ţe více doporučení z výzkumu aplikovala Česká televize
aţ do změn, které přichystala v roce 2014. Jak ale uvádí Zdeněk Šámal (Příloha č. 2),
průzkumy působí ve zpravodajství jen jako vodítko. „My neprogramujeme nebo
nepřizpůsobujeme relace podle toho, co nám ukazují průzkumy, které by byly zaměřené
na obsah, na moderátory... Já takové vlastně vůbec nepoptávám,“ sdělil.
Ţádný další průzkum podle něj ani nevznikl. „Já si ho nevybavuju. My se
v tomto ohledu řídíme opravdu spíš nějakou profesní zkušeností a znalostí mechanismů,
které na televizním trhu fungují. Divák si od ČT24 něco slibuje, něco od ní očekává
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a my se snaţíme těmto očekáváním vyjít vstříc. Ale ta očekávání jsou pořád stejná – lidé
poţadují, abychom byli aktuální a abychom byli na prvním místě důvěryhodní. A na to
nepotřebuju průzkum. Já opravdu nepotřebuju průzkum na to, abych stavěl relaci,“
dodal.
Prioritní podle Šámala nejsou pro zpravodajskou stanici ani průzkumy
sledovanosti. „Jsou pouze jedním z hledisek a obvykle pořady kvůli nízké sledovanosti
nestahujeme. Navíc ČT24 nestojí typicky na ‚pořadech‘, ale na kontinuálním aktuálním
zpravodajském vysílání a schopnosti reagovat na nečekané události. To, co vypadá jako
pořad, je často spíše tradice a taky to usnadňuje diváckou orientaci v programovém
schématu. Pokud má některý pořad dlouhodobě neuspokojivou sledovanost, řešíme
spíše to, jak zkvalitnit obsah. Takto jednoduše programování ČT24 nefunguje,“ dodal.
Renata Týmová (Příloha č. 1) slova ředitele potvrzuje. Podle ní se
na zpravodajské stanici nelze příliš řídit ani průzkumy spokojenosti. „U ČT24 lidé
v současné době promítají do kvalitativních parametrů politickou spokojenost. Takţe
tam já beru kvalitativní parametry trošku s rezervou. Nejlépe hodnocené máme pořady,
kde nejsou politici, typu Hyde Park civilizace nebo Fokus Václava Moravce,“ dodala.
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Závěr
Rok 1997 dosud patřil v historii zjišťování sledovanosti k významným
milníkům, nebyl-li dokonce nejvýznamnější. Díky TV-metrům se měření diváckého
ohlasu, který se v Československu sofistikovaněji zjišťoval od 70. let 20. století,
významně zpřesnilo. V posledních letech ale televizní trh, tedy především publikum,
prochází výraznou proměnou, kdy klasické elektronické měření na televizních
přijímačích uţ nestačí. Společnost Nielsen Admosphere, která má zjišťování dat
v České republice na starost, v roce 2013 proto začala měřit i odloţenou sledovanost,
a navíc umoţňuje odběratelům sledovat data v reálném čase. Od počátku roku 2018 pak
zavedla novinku, která by se dala významností zařadit po bok spuštění TV-metrů –
crossplatformní elektronické měření sledovanosti a obsahu. Získává tak ţivá i odloţená
data o sledovanosti na televizích, ale také na počítačích v internetových archivech stanic
a nově i na všech koncových zařízeních pro přehrávání videoobsahu.
V souvislosti se stále větší roztříštěností publika a podrobnějšími výzkumy
zavedli mediální teoretici ve světě několik pojmů. Ať uţ „long tail theory“, která
poukazuje právě na stále roztříštěnější publikum, jeţ je těţké v rostoucím ocasu změřit,
nebo „multiscreening“, popisující, ţe lidé tráví čas před televizí sledováním ještě další
obrazovky. V souvislosti s tím zavedla společnost Nielsen ve Spojených státech
amerických Social Content Ratings, kdy zachycuje reakce lidí na televizní program
na sociálních sítích. Někteří mediální teoretici proto varují termínem „big data“
před tím, ţe kvůli obrovskému mnoţství informací sice víme o divácích stále více, ale
datům nedokáţeme porozumět, zpracovat je.
Cílem diplomové práce bylo přinést ucelenou typologii výzkumů, kterými Česká
televize poměřuje zpětnou vazbu s koncesionáři. Kromě sledovanosti, která je mantrou
pro komerční stanice, se Česká televize řídí hlavně kvalitativními výzkumy. Zjišťuje jak
spokojenost diváků s pořady, tak si od roku 2013 nechává hodnotit, jak se jí daří
naplňovat veřejnou sluţbu. Zároveň si například nechává zadat průzkumy, kdy testuje
nové pořady nebo zjišťuje názor na moderátory.
Ačkoliv sledovanost není pro veřejnoprávní televizi prioritní, současné vedení se
netají tím, ţe se snaţí i o to, aby její pořady měly co největší zásah na diváckou obec.
Nicméně pokud některý má niţší sledovanost, ovšem vysoké hodnocení spokojenosti,
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nevyřadí ho z vysílání, jako se běţně děje na komerčních stanicích, ale snaţí se pro něj
najít lépe vyhovující programové okno, aby v cílové skupině, pro kterou je připravován,
dosáhl lepších výsledků sledovanosti.
U kvalitativního výzkumu spokojenosti chystá Česká televize v nejbliţší době
změny. Jak vyplynulo z rozhovoru s vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renatou
Týmovou, ráda by například neobměňovala panel po 13 týdnech, ale se členy navázala
dlouhodobější spolupráci. Zároveň by měl mít kaţdý nárok na odměnu.
Důleţitým ukazatelem je pro ČT i měření veřejné sluţby. To mimo jiné odhalilo,
ţe program stanic České televize byl v roce 2017 pro respondenty mnohem méně
originální neţ dřív. Pravděpodobně za to mohla opakující se typologie pořadů a podle
Týmové také fakt, ţe dotaz na originalitu chápe kaţdý účastník průzkumu jinak. Proto
chystají v metodologii ve 2. polovině roku 2018 změny. Průzkum dále ukázal, ţe stále
méně lidí vnímá ČT jako důvěryhodnou. Nicméně zpravodajská relace Události je
s převahou nejdůvěryhodnější oproti hlavním zpravodajským pořadům konkurenčních
stanic. Z analýzy také vyplynulo, ţe vzrostl podíl vlastní tvorby ve vysílání, Česká
televize nabízí stále více pořadů v původním znění s titulky nebo v duálním jazykovém
reţimu a v regionálních relacích zmínila dosud největší počet obcí v historii. Zájem
o ČT roste spolu s věkem a vzděláním.
Cílem diplomové práce bylo také zjistit, jaký vliv mají průzkumy na tvorbu
programu a pořadů konkrétně u zpravodajské stanice ČT24. Oproti ostatním kanálům
České televize, kde podrobně sledují kvantitativní i kvalitativní ukazatele a pokud
například spokojenost s některým pořadem je nízká, snaţí se pomocí výzkumných sond
a tematických otázek týdne zjistit, proč tomu tak je, a následně se pokouší zkvalitnit
obsah, u ČT24 je situace jiná. Výsledky spokojenosti vnímají na zpravodajském kanálu
s rezervou, jelikoţ u ČT24 do nich lidé promítají spokojenost, či nespokojenost
s politickou situací. Data sledovanosti sice studují, nicméně programové schéma podle
nich nemění (i v tomto případě se snaţí spíše nabídnout kvalitnější obsah, ať uţ v 19:30
v Událostech, aby diváci nepřepínali na Novu, nebo v pořadu 90´ ČT24, o jehoţ vyšší
sledovanost usilují). A na základě analýzy průzkumu, který si nechala veřejnoprávní
televize vypracovat před nasazením nových Událostí v roce 2012, a zároveň
po rozhovoru s ředitelem zpravodajství Zdeňkem Šámalem lze zhodnotit, ţe
specializované výzkumy slouţí zpravodajské stanici jen jako vodítko. Šámal navíc
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ţádné průzkumy nepoptává, nemá k nim důvěru. Pracovníci se řídí spíše vlastními
letitými zkušenostmi. Obecně lze tedy konstatovat, ţe na programové schéma ČT24
mají průzkumy minimální vliv.

Summary
In the history of ratings measurement the year 1997 was one of the important
milestones, probably even the most important. The audience measuring that had been
functioning in Czechoslovakia from ´60s of the 20th century was improved thanks to
TV-meters. But in last few years the television market and audience foremost are
passing through significant change when classical electronic measurement installed on
TV sets is not sufficient. The Nielsen Admosphere Company, provider of audience
research in the Czech republic started to measure timeshifted TV viewing in the year
2013. It also enables subscribers to observe data in real time. In the beginning of 2018 it
introduced a new method that could be rated as important as the start of TV-meters
measurement – crossplatform electronic ratings and audience measurement. The
company now receives two types of data – live and timeshifted – from TV sets but also
from computers or any other device intended for videostreaming.
In connection with the increasing audience fragmentation and more detailed
researches media theorists from around the world established few terms. Be it „long tail
theory“ that advert to more and more fragmented audience which is difficult to measure
in longer tail, or „multiscreening“ that describes how people spend their time in front of
TV watching another screen. The US Nielsen Company introduced „Social Content
Ratings“ that records people’s reaction to TV programme on social media. Some media
theorists warn with the term „big data“ against the fact that we know more and more
about viewers thanks to large amount of information, but we are not able to understand
and process data.
The objective of this master thesis was to bring a compact typology of
researches that Czech TV uses to measure feedback from concessionaires. Except for
ratings measurement which is important for commercial stations, Czech TV follows
results of qualitative researches above all. It analyses viewers’ contentment with
programmes and from the year 2013 also values how successful it is in filling the public
service.
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Contemporary managers do not conceal that they aspire after the highest ratings
possible. But as contrasted to commercial stations Czech TV does not exclude
programmes with lower ratings from broadcasting, it tries to find a better time in
schedule.
As it emerged from the interview with Renata Týmová, chief of Research and
analysis department, Czech TV is planning some changes in the qualitative research of
viewers’ contentment. It would like to stop modifying the board of respondents after
13 weeks and establish a longtime cooperation. Everyone in the board would also be
entitled to a prize.
The measurement of public service revealed that the programming of Czech TV
stations was much less original in the year 2017 than before. The reason was probably
hidden in repetitious typology of programmes. Plus, less and less people sees Czech TV
as credible. Nevertheless Události is by difference the most credible news broadcasting
in the Czech republic. The research further showed that the amount of original content
in broacasting is increasing, Czech TV also offers more shows with original sound and
subtitles or dual language regime. In regional news it mentioned far most towns and
villages in history. The interest in Czech TV is growing with age and education.
The aim of this master thesis was also to find out the influence of surveys over
scheduling and programming of news station ČT24. Other Czech TV stations are
observing qualitative researches in great detail and in case viewers are not satisfied with
a show, they try to analyse reasons and to make better quality content. But the situation
is different for ČT24 – the results of researches focused on viewer’s contentment are
entrained because viewers are projecting their approvement or disapprovement of
political situation into the news broadcasting. Management of ČT24 studies ratings but
does not change the scheduling according to results. And based on my analysis of
research that the television of public service ordered before the news broadcasting
Události was modified in the year 2012 and further after my discussion with Zdeněk
Šámal, manager of news and sports department, I can assume that the news station is
using specialized researches only as a guidepost. Workers follow their own experience
that they have been collecting for years. In general it can be stated that researches and
ratings measurement have minimal influence over programming of ČT24.
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Příloha č. 1: Rozhovor s Renatou Týmovou
Renata Týmová zastává od roku 2013 funkci vedoucí útvaru Výzkumu a analýz České
televize. Od roku 1998 působila v oddělení výzkumu na televizi Nova, v letech 2006
aţ 2012 ho vedla. Byla také členkou odborných komisí ATO, Effie či SPIR. Studovala
na Pedagogické fakultě i Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jakou organizační strukturu má Vaše oddělení?
Na rozdíl od komerční televize, kde se řeší jen sledovanost, já mám v České televizi pod
sebou tři oddělení. První z nich jsou analytici, kteří analyzují data z crossmediálního
výzkumu – Asociace televizních organizací totiţ od ledna roku 2018 nedělá jen
peoplemetrový výzkum sledovanosti, myšleno ţivé sledovanosti pořadů, ale měří i tak
zvaný videoobsah. Je to tak zvané digitální měření videoobsahu i obsahu, který máme
na webu.
My ráno kolem 7:45 dostáváme denní data sledovanosti za předchozí den, včetně
odloţené sledovanosti. Televizní den je od 6 do 6 hodin. Pak nastává zpracování dat
a distribuce po budově České televize, kde se napřed produkují denní data se základními
hodnotami sledovanosti, a pak, pokud nasazujeme nové pořady, probíhá detailnější
analýza cílových skupin, zkoumáme upoutávkovou kampaň, jak byla na daný projekt
silná, samozřejmě se díváme, jaké výsledky má konkurence a jak nás to ovlivnilo. To je
taková denní rutina. Analytici zpracovávají také shrnující prezentace za měsíc
i za pololetí, kde děláme hodnocení nových projektů, zejména vlastní tvorby. Tyto
materiály prezentujeme tvůrcům pořadů, marketingu, obchodu i komunikaci, aby věděli,
jak si pořady vedly z hlediska ţánru, z hlediska porovnání s konkurenčními pořady a tak
dále.
To je tedy první oddělení. Čím se zabývá druhé?
Na rozdíl od komerční televize, já mám pod sebou tak zvaný denní kontinuální výzkum,
coţ je výzkum, který si ČT realizuje samostatně. Zkoumáme kvalitativní parametry –
jak pořadů, tak našich kanálů. Dneska zjišťujeme tak zvanou spokojenost, originalitu
a zaujetí, kde jsme se inspirovali hlavně u BBC a v holandské televizi MPO. Jsou
pro nás nedílnou součástí zpětné vazby. Tvůrcům a programovým pracovníkům
jsou prezentována právě tato kvalitativní data.
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Představte si, ţe je to malá výzkumná agentura, kdy s námi kaţdý týden spolupracuje
tisíc respondentů, kteří nám u pořadů, které odsledovali, hodnotí spokojenost na škále
od 1 do 10 a pak odpovídají na dvě otázky – jestli je ten pořad originální ve srovnání
s ostatními v daném ţánru, to samé se týká zaujetí. Data, na rozdíl od komerční televize,
jsou na stejné váze. Není to tak, ţe by byla nejdůleţitější sledovanost, která je mantrou
v komerční televizi – tam, kdyţ to sledovanost nemá, tak to po třech dílech končí
a pořad stahují z obrazovky, nebo se dává do jiného časového pásma a tak dále. Takţe to
jsou kvalitativní data.
A co je úkolem třetího oddělení?
To se zabývá analýzou odvysílaných pořadů. My máme systém, kde jsou zaevidovány
všechny pořady, které byly nasazeny do vysílání, a hlídáme si u nich podíl vlastní
tvorby, reprízy, kolik pořadů je obohaceno o titulky pro sluchově postiţené, pro zrakově
postiţené, kolik je z regionů… To jsou věci, které ČT musí plnit ze zákona. Samozřejmě
si také hlídáme, abychom měli dostatek pořadů pro menšiny, sledujeme, kolik pořadů je
obohaceno dabingem, kde je to duální vysílání, vlastní tvorba, reprízy, evropská tvorba,
nezávislí producenti... Analýza odvysílaných pořadů je tedy náplní třetího oddělení
a jsou to vesměs věci, které nám určuje zákon a které reportujeme Radě pro rozhlasové
a televizní vysílání, ale i Radě ČT.
Kolik lidí pod Vámi pracuje?
Teď tu mám 18 lidí. Z hlediska analytiků je to stejný počet, jako jsem měla v komerční
televizi. Máme šest programů na pěti frekvencích. Samozřejmě oproti komerční televizi
je rozdíl v tom, ţe tady máme denní kontinuální výzkum, kde pracují kodérky, pak
člověk, který organizuje celý výzkum a vyhodnocuje ho. A potom je ta analýza
odvysílaných pořadů.
Jaký je roční rozpočet oddělení?
Roční rozpočet činí 1,56 milionu eur, tedy přibliţně 40 milionů korun. Je to zhruba
0,6 procenta celkového rozpočtu České televize. Největší poloţku v budgetu tvoří
výdaje na peoplemetrová neboli crossmediální data, kde to je téměř polovina rozpočtu.
Neděláme ale jen analytickou práci z hlediska crossmediálních a denních dat, součástí
mé práce jsou i veškeré předvolební výzkumy, které si sice zadáváme externě, ale
spolupracujeme na tom dotazníku, hlídáme metodologie, sběr dat a tak dále. Dále
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děláme brandové výzkumy, jak si stojí naše kanály, jak si stojí naši moderátoři,
fokusujeme nové pořady, testujeme nové pořady a samozřejmě důleţitou součástí je
i měření veřejné sluţby, kdy kaţdého půl roku jdu na Radu ČT a obhajuju tak zvanou
zprávu o měření veřejné sluţby. Vţdy za 1. pololetí a potom za celý rok. Tato data jsou
součástí výroční zprávy o ČT a Rada z nich dělá hodnocení ČT. Protoţe většina těch dat
je externího charakteru, jsou pro členy rady velmi důvěryhodná. Dvakrát do roka
děláme trackingový výzkum o měření veřejné sluţby, kde si zkoumáme důvěryhodnost,
inovativnost a tak dále.
Jakou mají data, která vám sem přicházejí z crossmediálního výzkumu, podobu?
Jsou rozdělená na cílové skupiny, po vteřinách…?
Cílových skupin je opravdu hodně, máme jich k dispozici asi 75, kdy si můţeme
zkoumat hospodyně, sociální kategorie, věkové kategorie, vysokoškolské, lidi podle
příjmu, podle příjmu domácnosti, podle volnočasových aktivit. K dispozici jsou
i lifestylová data. Český projekt je navíc nadstandardní v tom, ţe máme vteřinová data.
To vyhodnocení probíhá opravdu ze všech moţných úhlů pohledu. My se díváme
na průběh pořadu, na tu křivku, jestli nám diváci v nějaké fázi odešli, kam přepli, proč
přepli. Vidíme tam reklamní přestávky, během nichţ lidé odchází, jsou tam vidět
propady.
Důleţité jsou v dnešní době platformy, jak lidé vysílání konzumují, přes co. To je také
důleţitá charakteristika analýzy dat. A jak jsem říkala, ţe od ledna máme projekt měření
videoobsahu, tak v tuto chvíli nezkoumáme jenom ţivou sledovanost v televizi, ale je
pro nás důleţitá zpětná vazba i z hlediska internetu a odloţené sledovanosti, protoţe
některé pořady, které vyrábíme pro produktivní cílové skupiny, tak mladší diváci je
konzumují třeba prostřednictvím webu. Nyní v pondělním prime-time vysíláme seriál
Dabing Street, kde je 40 procent odloţené sledovanosti na internetu, coţ je jedno
z nejvyšších čísel. A je to právě z důvodu, ţe mladší cílové skupiny televizi
nekonzumují ţivě, ale třeba si pořad pustí aţ o hodinu nebo o nějaký ten den později.
Takţe to je nová věc, kterou my tady máme, a je stále důleţitější v tom vyhodnocení.
Nemělo by se to samozřejmě pomíjet, ale ani přeceňovat, protoţe je to samozřejmě
zajímavé pro určité cílové skupiny a pro určité pořady.
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Jak si ještě rozdělujete diváky?
Kdyţ probíhá měření veřejné sluţby, tak třeba u artu si děláme tak zvanou kulturní
skupinu diváků, protoţe je předpoklad, ţe tito lidé budou art konzumovat více. To samé
se týká zpravodajství, máme tak zvanou zpravodajskou skupinu, tedy lidi, kteří preferují
zpravodajství, konzumují několik publicistických pořadů a tak dále, takţe se díváme
i z hlediska těchto charakteristik.
Poměrně nová je moţnost ještě během sledování pořadu zjistit, kolik lidí se na něj
dívá. Vyuţíváte tato data často?
Máme k dispozici real time data neboli data s desetiminutovým zpoţděním. To je unikát
na českém trhu. Nejčastěji to vyuţíváme u zpravodajských pořadů. Máme v počítači
aplikaci a vidíme vţdy tři hodiny dozadu, kolik lidí se v tu chvíli na který program
dívalo. Je to vţdy jen tři hodiny zpět, delší časové období dostanu druhý den. Teď
máme půl jedenácté, a kdyţ si to rozkliknu, tak dokáţu říct, ţe dvojku v 10:08 sledovalo
přibliţně 29 tisíc diváků. Tato data nejsou konečná, protoţe potom probíhá proces
statistického váţení a tak dále, ale jsou to data, která se od konečných výsledků mohou
lišit jen do dvou procent, co se týče share a ratingu. To není významné. Pro nás je to ale
zpětná vazba, kdyţ vysíláme například nový seriál, tak pro management je to dobré,
ţe uţ večer ví, kolik lidí ho sleduje. To samé, kdyţ máme volební studio, tak je
atraktivní říct lidem: Právě sleduje ČT24 půl milionu diváků.
Takţe real time data vyuţíváte hlavně při kontinuálních vysíláních…
Při kontinuálních vysíláních, při sportovních přenosech, ale hlavně je to důleţitá zpětná
vazba, ţe okamţitě, zejména při uvedení novinek, víme, jak si ten pořad vede. Opravdu
je to poměrně evropský unikát, má to hodně málo zemí, dokonce snad jenom jedna
v Evropě z těch severských.
Vy jste na začátku říkala, ţe data rozesíláte po budově ČT. Předpokládám, ţe
řediteli, vedoucím jednotlivých stanic… Komu ještě?
Denní data chodí asi 400 lidem v ČT. Jsou to lidé, kteří potřebují zpětnou vazbu, aby
viděli, jak si pořady v předchozím dni vedly, a potřebují třeba i výhled, aby si dokázali
udělat porovnání, co funguje a tak dále.
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Vy ke kaţdému pořadu zpracováváte dokument, kde uvádíte kromě sledovanosti
i spokojenost?
Ano a tato kvalitativní data máme k dispozici vţdy s týdenním zpoţděním.
Tato data získáváte denním kontinuálním výzkumem. Ten dříve probíhal jen
poštou. Změnilo se to v dnešní digitální době?
Ano, víceméně půlka vzorku probíhá online a půlka pořád poštou. Chceme ten vzorek
mít samozřejmě reprezentativní, chceme mít zastoupeny všechny cílové skupiny, takţe
vycházíme z toho, jak si to respondent přeje. Vzorek máme 1000 lidí.
A to jsou koncesionáři, kteří jsou ochotní spolupracovat?
Oslovujeme lidi z databáze plátců koncesionářských poplatků.
Umíte zajistit, ţe formuláře vyplňují svědomitě a ne ledabyle?
Samozřejmě to kontrolujeme. Kdyţ tam jsou anomálie, tak ho vyřazujeme
ze zpracování. Pokud nám někdo zaškrtne, ţe sledoval všechny pořady ten den, tak je to
nesmysl. Takţe takové věci vyřazujeme. Prochází to kontrolou. Pokud nevíme, tak se
snaţíme toho respondenta i kontaktovat po e-mailu, aby nám to vysvětlil.
Ještě nějaké další anomálie odhalujete?
Není to jen v denním kontinuálním výzkumu, ale i v peoplemetrovém. Třeba extrémní
sledovanost, dlouhá. Tak se ptáme, proč ten den člověk sleduje třeba 10 hodin televizi?
A on si mohl zlomit nohu, tak to tam samozřejmě necháváme. Ale ten vzorek, jak
kvalitativního výzkumu, tak toho peoplemetrového, kontroluje metodologická komise
pod ATO, která vypisuje i tendr na peoplemetrový nebo teď crossmediální výzkum. Má
za úkol kontrolovat statistické proporce, aby vzorek byl vyváţený pro populaci v ČR.
Jde o to, ţe já jako ČT potřebuju, aby ten vzorek byl vyváţený z hlediska
vysokoškolsky vzdělaných diváků, takţe si hlídám tyto parametry. Nova naopak
potřebuje, aby tam byl dostatek lidí se základním vzděláním. Já pracovala přes 12 let
u komerční televize, tak vím, jak to chodí i na té druhé straně.
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Na webu ČT píšete, ţe spokojenost zjišťujete i pomocí tematických otázek týdne
a výzkumných sond. Co to znamená?
Někdy, kdyţ si potřebujeme zjistit nějakou zpětnou vazbu od diváků, tak uděláme třeba
internetový výzkum, kde se například zeptáme, co se jim nelíbilo na tomto seriálu, proč
uţ se na něj nedívají... Tedy na věci, které nás aktuálně zajímají, ale ne politické.
Tento druh výzkumů tedy provádíte u pořadů, které mají malou sledovanost?
Nebo třeba kdyţ je poptávka po pokračování a nemusí to být jen seriál, jsou to i pořady,
které jdou například na dvojce. Tak se ptáme, co tam bylo klíčové pro ty lidi.
Odměnou za účast v denním kontinuálním výzkumu je slosování o ceny. Kolik
na ně ČT vynakládá peněz?
Rozpočet je asi 300 tisíc za rok. My teď ale budeme v tomto denním kontinuálním
výzkumu dělat velké změny. Chceme to měnit.
Jak?
Výzkumné agentury, které fungují na trhu, mají panely, kde si udrţují nějaký panel
respondentů, kdy s nimi spolupracují lidé několik měsíců i několik let. My
po 13 týdnech spolupráce najímáme hned jiného člověka. I kdyby chtěl spolupracovat,
tak s ním ukončujeme spolupráci. Myslíme si, ţe v dnešní době to je poměrně velká
škoda, protoţe pokud ten člověk chce s námi dál spolupracovat a hodnotit pořady, tak si
myslíme, ţe bychom ho mohli v panelu nechat delší dobu. Chceme ten panel změnit tak,
aby v něm lidé byli delší dobu a kaţdý ten člověk, který s námi bude spolupracovat,
dostal nějakou odměnu. Losování je hrozně malá motivace v dnešní době. Chceme
změnit na základě toho ten motivátor – aby všichni byli nějakou malou částkou
odměněni. Ne financemi, ale spíš ţe by si vybírali dárek.
Kdyţ má pořad malou sledovanost, ale extrémní spokojenost, co s ním uděláte?
Snaţíme se pro ten pořad najít časové pásmo, které by mu nejlépe vyhovovalo. Pokud
má vysoké kvalitativní parametry, tak má úzkou cílovou skupinu. Snaţíme se tedy najít
lepší umístění, aby si ho našlo víc diváků. Není to tak, ţe bychom ho kvůli nízké
sledovanosti stáhli. Jsme veřejnoprávní televize.
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Naše strategie z hlediska současného managementu je, ţe chceme, aby veřejná sluţba
byla sledovaná, my se za to nestydíme. Chceme, aby ty pořady, pokud je vyrábíme, byly
v cílové skupině, pro kterou jsou určené, sledované. Proto dnes má ČT okolo 30 procent
podílu na sledovanosti, v roce 2016 jsme měli dokonce vedoucí postavení na trhu. Kdyţ
to vyrábíme, tak chceme, aby to ti lidé konzumovali.
Samozřejmě jsou věci, které konzumují míň a které víc. Proto máme kulturní kanál, kde
uspokojujeme nějakou skupinu lidí, zpravodajskou stanici… A dneska to tak ve světě
funguje. My máme od Evropské vysílací unie zpětnou vazbu, kdy nám dělali posouzení
celé struktury kanálů, ţe to je ideální mix mít dětský kanál, sportovní, zpravodajský,
kulturní, pak mít jeden hlavní kanál a vedle toho třeba dokumentární spolu s filmy.
Takţe my si myslíme, ţe jsme v tom úspěšní. Zpravodajský kanál je jednička v Evropě
mezi zpravodajskými kanály. To samé se týká déčka, ten je do prvních tří, sportovní
kanál je taky nejúspěšnější z hlediska minulého roku. Kulturní kanál se pohybuje někde
v polovině ţebříčku kulturních kanálů. Ředitel Petr Dvořák se velmi angaţuje
v Evropské vysílací unii, dokonce je v předsednictvu, snaţíme se dělat i koprodukční
projekty, s ARTE jich děláme spoustu, běţně vyvíjíme vánoční pohádky se Slovenskou
televizí. Protoţe pro nás je to výhodné – jsou to koprodukce a my si tím sniţujeme
náklady, kdyţ do toho přispívá víc zemí. Asi největším koprodukčním projektem
od začátku byla Marie Terezie, která byla uvedena 1. a 2. ledna 2018 a podílely se
na tom čtyři země. Byl to neobyčejně úspěšný projekt. Měl jak vysoké kvalitativní
parametry, tak úplně nadměrně vysokou sledovanost, a to nejen u nás, ale i v Rakousku
a na Slovensku. V Maďarsku to bylo trošku slabší.
Aplikujete kvalitativní data i na vysílání ČT24, jehoţ struktura se téměř nemění?
U ČT24 lidé v současné době promítají do kvalitativních parametrů politickou
spokojenost. Takţe tam já beru kvalitativní parametry trošku s rezervou. Nejlépe
hodnocené máme pořady, kde nejsou politici, typu Hyde Park civilizace nebo Fokus
Václava Moravce. Obecně politické debaty jsou hůře hodnocené. Ale začátkem roku
jsme měli třeba prezidentskou debatu se Světlanou Witowskou, kde byl úplně
nadprůměrný koeficient spokojenosti. Přes devět. Pro zpravodajskou debatu jsem toto
číslo ještě neviděla.
Ve vysílání ČT24 opravdu nejsou výkyvy. Máme vţdy ranní vysílání, které je
koncipované tak, ţe zatímco na jedničce je víc lifestylové, na ČT24 je víc zpravodajské.
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Pak je kontinuální vysílání během celého dne. Máme tam pevné mezníky – zprávy
ve 12:00, v 16:00, Události v regionech. Pak je hlavní zpravodajská relace, potom je
Devadesátka. Mimochodem, to je věc, kterou tu hodně řešíme – u Devadesátky bychom
chtěli trochu vyšší sledovanost, zatím se nám to tolik nedaří. A pak ve 22:00 vysíláme
Události, komentáře.
Od roku 2013 Česká televize měří naplňování veřejné sluţby. Výsledky mají slouţit
i k tvorbě a plánování programu. Jak konkrétně s nimi pracujete?
Data z měření veřejné sluţby pouţíváme kontinuálně, kdyţ připravujeme programové
schéma. Vţdy se díváme do výsledků a jak dle kvalitativních parametrů, tak
samozřejmě i dle výsledků sledovanosti umisťujeme pořad do vhodného časového slotu
tak, aby v cílové skupině, pro kterou je pořad primárně připravován, dosáhl co
nejvyšších výsledků sledovanosti.
Jak v ČT plánujete řešit, ţe indikátory originality výrazně klesly?
Parametr originality zaznamenal pokles nejen u České televize, ale i u komerčních
stanic. Pokles originality souvisí s krizí na celosvětovém trhu týkající se nedostatku
nových programových formátů. Částečně jde i o metodologický problém, kdy
respondenti v rámci tohoto parametru hodnotí kaţdý něco jiného, kaţdý si
pod originalitou představí trochu něco jiného. Tento jev zkoumáme a chceme
v 2. pololetí roku 2018 udělat nějaká opatření z hlediska metodologie.
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Příloha č. 2: Rozhovor se Zdeňkem Šámalem
Zděněk Šámal působí od roku 2011 ve funkci ředitele zpravodajství a sportu České
televize. Předtím pracoval jako generální ředitel televize Z1, šéfredaktor internetového
zpravodajství TV Nova či programový ředitel TV Metropol. V České televizi začínal jako
redaktor, později se stal i zahraničním zpravodajem v Rusku. Instituci opustil v roce
2000, kdy se stal šéfredaktorem zpravodajství slovenské televize TA3. V letech 2003
aţ 2007 byl šéfredaktorem zpravodajství ČT a stál u zrodu zpravodajské stanice ČT24.
Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.

Kterými průzkumy se ve zpravodajství řídíte?
Já bych nepouţil slovo řídíte, protoţe průzkumy jsou jedním z vodítek. My
neprogramujeme nebo nepřizpůsobujeme relace podle toho, co nám ukazují průzkumy,
které by byly zaměřené na obsah, na moderátory... Já takové vlastně vůbec nepoptávám.
My pracujeme především s analýzami, to je na prvním místě to, co dělá MediaTenor.
Posílá nám čtvrtletní hodnocení, ale zároveň jednou za půl roku máme velké hodnocení,
to znamená, ţe se s nimi setkáme. Setkávají se s nimi nejen zástupci redakcí, ale
i editoři redakcí, aby viděli, jak si stojíme v zastoupení jednotlivých témat, jak si
stojíme v zastoupení jednotlivých stran, jak si stojíme v neutralitě… Ale to jsou analýzy
vysílání, ne průzkumy. Česká televize si ovšem nechává dělat průzkumy od společnosti
TNS AISA, jejich součástí je také zpravodajství. Jsou zaměřené na důvěryhodnost,
očekávání diváků, na způsoby, odkud konzumují zpravodajství. Tam je to třeba
zajímavé v tom, ţe tyto průzkumy dlouhodobě ukazovaly na to, ţe lidé nejvíce
konzumují zpravodajství z webu a ze sociálních sítí. V tomto okamţiku byste mě mohl
chytit za slovo, protoţe my jsme opravdu posílili naše aktivity na sociálních sítích, které
ovšem chápeme jako další platformu šíření obsahu, který vzniká televizní cestou.
A pokud to není přímo televizní obsah jedna k jedné, tak je to televizní obsah, který
produkujeme pro web, nebo to jsou mutace televizního obsahu. Zkrácené nebo naopak
delší verze. Poměrně velký úspěch mají třeba na sociálních sítích naše přímé přenosy.
Co vysílá ČT24, tak dáváme ţivě na Facebooku. Takţe do té míry opravdu průzkumy
určují to, co děláme, i kdyţ spíš ovlivňují. Protoţe popravdě řečeno, musel bych být
úplný blbec, abych si nevšimnul, jak lidé konzumují média, a abych nepovaţoval tyto
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platformy za jeden z do budoucna důleţitých způsobů, jak distribuovat obsah, který tady
vzniká. A potom existují ještě analýzy, které si nechává zpracovávat Rada – hodnoty
plnění veřejné sluţby. Tím se samozřejmě řídíme, můţe nás to upozornit na nějakou
výchylku. Většinou nás to neupozornilo na to, ţe by tady bylo moc TOP 09, ale ukazuje
se třeba, ţe Okamura byl někde málo.
Existuje průzkum, který měl v minulých letech vliv na podobu vysílacího schématu
ČT24?
Já si ho nevybavuju. My se v tomto ohledu řídíme opravdu spíš nějakou profesní
zkušeností a znalostí mechanismů, které na televizním trhu fungují. Divák si od ČT24
něco slibuje, něco od ní očekává a my se snaţíme těmto očekáváním vyjít vstříc. Ale ta
očekávání jsou pořád stejná – lidé poţadují, abychom byli aktuální a abychom byli
na prvním místě důvěryhodní. A na to nepotřebuju průzkum. Já opravdu nepotřebuju
průzkum na to, abych stavěl relaci. Občas mi ty průzkumy mohou leccos napovědět,
například v jednom bylo zmíněno, ţe název Devadesátka divákům nic neříká. Takţe oni
přesně nevědí, co od pořadu očekávat, na rozdíl třeba od pořadu, který se jmenuje
Interview. Ale to jsme také nějakým způsobem tušili.
Pak existují typické průzkumy sledovanosti a spokojenosti. Ty mají jakou váhu
na ČT24?
Sledovanost je pouze jedním z hledisek a obvykle pořady kvůli nízké sledovanosti
nestahujeme. Navíc ČT24 nestojí typicky na ‚pořadech‘, ale na kontinuálním aktuálním
zpravodajském vysílání a schopnosti reagovat na nečekané události. To, co vypadá jako
pořad, je často spíše tradice a taky to usnadňuje diváckou orientaci v programovém
schématu. Pokud má některý pořad dlouhodobě neuspokojivou sledovanost, řešíme
spíše to, jak zkvalitnit obsah. Takto jednoduše programování ČT24 nefunguje.
Sledovanost se dozvídáte zpětně, takţe z ní můţete být buď smutný, nebo veselý. Ale
sledujeme to, samozřejmě s tím pracujeme. Toto jsou naopak průzkumy, a bavíme se
o peoplemetrových průzkumech, jejichţ výstupy sledujeme denně. Občas nás překvapí,
mile i nemile, ale obvykle to odpovídá očekávání, jinými slovy kdyţ víte, ţe na ČT
sport se bude hrát finále hokejové ligy, tak víte, ţe vám ti lidi z Událostí utečou.
Ale můţete z toho být tak maximálně dopředu smutní, zpětně smutní, ale stejně ty
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Události musíte postavit podle svého nejlepšího svědomí. Takţe toto nám průzkumy
ukazují.
Samozřejmě nám potvrzují i některé věci, které děláme, ale které děláme, protoţe jsme
věděli, ţe nastanou. Půl osmá byla pro Českou televizi klasický pohřební moment, kdy
diváci přepínali na Novu. A my prostě víme, ţe kdyţ tam nasadíme dobře zpracované
reportáţe na témata, která jsou celospolečensky zajímavá, tak ten sešup je menší. Tam
se bavíme o křivkách, které mohou být velmi volné, ve velmi ostrém úhlu, nebo kdyţ se
nám nepovede téma, tak tam je potom velký sešup. Proto velice pečlivě vybíráme
témata, která dáváme po půl v tom rozsáhlejším bloku, který se jmenuje Pohled
Událostí. A proto se také snaţíme, abychom z reportáţního hlediska, protoţe reportáţ je
asi to nejnáročnější, co můţete divákovi v relaci nabídnout, proto se snaţíme je dávat
do bloku před půl osmou. Proto je tam tak zvaný reportáţní blok.
Stane se ještě někdy, ţe onen sešup ve sledovanosti kolem půl osmé je podobný jako
před změnou Událostí, nebo se lidé opravdu postupně naučili zůstávat
a nepřepínat na Novu?
To se prakticky nestává. Dlouhodobě platí, ţe tato změna se vyplatila. Česká televize se
dostala zpátky před Primu a docela často se stává, ţe po půl osmé máme třeba menší
share, ale větší počet diváků neţ před půl osmou. Prostě tato změna zafungovala.
Na rozdíl od všech pokusů, co tu byly předtím, vlastně od doby, co začala vysílat Nova
– takové ty rady: dávejte zahraničí do bloku, dávejte zahraničí po půl, dávejte regionální
zpravodajství po půl. Ne, vţdycky to zafungovalo jako signál, kdy si lidi řekli: teď uţ
nebude nic důleţitého, teď uţ nebude nic, co mě zajímá, a v půl přepli na Novu. Takţe
toto zafungovalo a ty průzkumy to potvrzují. V čem mohou korigovat naše uvaţování,
je to, ţe jsme vybrali špatné nebo dobré téma na ten pohled na půl, nebo ţe jsme tam
dali dobré, nebo špatné reportáţe. Někdy se samozřejmě spleteme, nicméně kdo nic
nedělá, nic nezkazí. Občas se spleteme, ale nikdy to nevede k tragickým důsledkům
z hlediska sledovanosti. Ţe by tam nastávaly propady, které dlouhodobě ohroţují
postavení zpravodajství České televize, to tak není. Konec konců ta čísla o tom svědčí,
drţí se na nějaké úrovni a ta je šest let stabilní.
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Kdybyste měl vyjmenovat pár příkladů průzkumů, které jste si nechali externě
zadat, tak to byl průzkum před změnou Událostí...
To byl průzkum na moderátory. A u výběru moderátorů seděla komise, která hodnotila.
Bylo tam asi pět lidí zevnitř ČT, čtyři lidi zvenku a bodovali jsme. Bylo to dvoukolové.
Zase ten průzkum byl jedním z vodítek. Nebylo to tak, ţe bychom natočili pilotní díly
s lidmi, které jsme vybrali, a pak to pustili respondentům a podle toho jsme si vybrali.
Byl ještě nějaký další výzkum?
Já si ho opravdu nevybavuju. My spíš pracujeme s analýzami. Hodně jsme postupovali
tak, ţe jsme se dívali na spoustu zahraničních relací a vybírali jsme si z toho prvky,
které nás zaujaly, které nám připadaly inspirativní. My jsme se snaţili analyticky
pracovat i uvnitř televize, nikoli na základě průzkumů. Ona pravda je taková, protoţe
ředitel Petr Dvořák mě oslovil poměrně brzo, tak jsme věděli, ţe změna Událostí je
nezbytností, a věděli jsme i to, co nám vadilo na předchozích Událostech. Takţe ten
průzkum nehrál roli.
Takţe to byl vyloţeně doplněk.
Udělali jsme to u těch moderátorů, ale byla to výjimka, chtěli jsme mít komplexní
hodnocení – k názorům lidí z branţe se zkušeností z ČT i ze zahraničních médií jsme
chtěli mít průzkum a chtěli jsme vědět, jak budou reagovat diváci. A oni reagovali tak,
jak reagovali. Ale byl to takový poměrně atypický průzkum.
Průzkum ohledně moderátorů byl dvoukolový. Do druhé fáze postoupilo deset
adeptů, ovšem Jan Rubeš a Vendula Krejčová, které diváci hodnotili vysokými
známkami, ne, zato Tereza Kručinská, která respondenty příliš nezaujala, ano.
Proč?
Nevzpomínám si uţ na to pořadí, ale zejména to bylo proto, ţe hodnocení interních
hodnotitelů bylo jiné neţ pořadí, které vzešlo z průzkumu diváckých sympatií.
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Takţe výsledky byly skutečně kombinací průzkumu a vašich názorů, nevycházeli
jste jen z výzkumu.
To byla opravdu kombinace. My jsme tady trávili víkendy, u toho hodnocení byla
i Dana Schmidtová, Vítek Kolář, Jaromír Volek a Rob Cameron. A od nás tam bylo asi
pět lidí.
A vy jste s kaţdým z adeptů na moderátory natočili několikaminutový medailonek,
kde prezentoval nějakou zprávu v novém studiu?
Ne, kaţdý točil Události. Nevím, jestli byly jedna k jedné, ale v podstatě kaţdý
odmoderoval zpravodajskou relaci.
A ta se pak pouštěla respondentům?
To nevím, co jim pouštěli, u toho jsem nebyl. Já dostal jen papír s výsledky. Na druhou
stranu, bylo to poměrně časově náročné a v komplexu problémů, které jsme tehdy řešili,
to byl jenom jeden z mnoha.
Z průzkumu také vyšlo, ţe mladší diváci by chtěli více zahraničního zpravodajství,
jiní by naopak ocenili více regionálního. Dá se vůbec řídit těmito poţadavky lidí?
Nedá. Protoţe ty poţadavky jsou mnohdy tak rozporné, ţe podle toho nepostavíte vůbec
nic. Nicméně zákon o ČT a kodex nám ukládá něco, čemu se musíme věnovat, takţe my
jsme si tu relaci sestavili spíš podle toho. Ale ono to nebylo tak, ţe jsme to k 1. dubnu
postavili a od té doby bylo hotovo. Popravdě řečeno, tehdy to tím teprve začalo. Od té
doby se Události vyvíjejí neustále, coţ je myslím nezbytnost. Pokud chcete
na televizním trhu úspěšně ţít s produktem, který je letitý, tak ho musíte pořád vyvíjet.
My víme

například

to,

ţe

máme

poměrně

dost

zahraničních

zpravodajů

a ţe potřebujeme jejich práci ukazovat. Tak proto tam máme mandatorně zastoupené
zahraniční zpravodaje. Víme také, ţe ţádné jiné televizní zpravodajství se nebude
v hlavní relaci věnovat kultuře, pokud to nebude třeba Batman na Karlově mostě, takţe
mandatorně tam musíme mít kulturu. Původně jsme tam měli dvě kultury, ale poté,
co vznikly Události v kultuře, jsme to omezili na jednu a jednu v kratším formátu.
Víme, ţe máme regionální zpravodajství, ţe tam musí být zastoupené regiony. Stejně
tak tam musí být zastoupená ekonomika, domácí zpravodajství, stejně tak máme
mandatorní zastoupení pro vědu. Takţe k tomu jsme se nějakým způsobem dopracovali,
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a to teď mluvím jenom o tématech. Protoţe chceme mít zpravodajství i formálně pestré,
tak se snaţíme pracovat se všemi televizními ţánry, které jsou k dispozici – ţivý vstup,
reportáţ, krátká zpráva, ţivý rozhovor. Takţe my máme matrici, kterou vyplňujeme.
Není to ale tak, ţe by matrice byla kaţdý den stejná, výhoda současných Událostí je, ţe
jsou hodně pruţné, nicméně kdybychom si vzali celoroční průměry podle témat a ţánrů,
tak to odpovídá zadání, které jsme si definovali. Ale to nevzniklo na základě průzkumů.
Ony ty průzkumy, já ani nevím, jak jim mám věřit. Kdyţ začala vysílat Nova, tak
všechny průzkumy ukazovaly, ţe lidi nejraději koukají na dokumenty na ČT2.
A ve skutečnosti tam nebyli téměř ţádní diváci, protoţe téměř všichni koukali na Novu.
Takţe je otázka, co oni do těch svých odpovědí projektují. Proto to beru opravdu jen
jako vodítko.
Evoluční změny v Událostech v roce 2014 vycházely z nějakého průzkumu, nebo uţ
vyloţeně z vašich zkušeností?
My jsme určitě měli něco zpracovaného k tomu, jak lidé reagují na nové Události.
Oslovovali jsme i odbornou obec, aby nám řekla, co jí vadí a co naopak oceňuje.
Na spoustu věcí jsme ale přišli sami, řadu jsme jich slýchali, četli v médiích, radní měli
také připomínky. Nové Události rozhodně nebyly dokonalé, kdyţ jsme je spustili. Coţ
je ale normální. Kdyţ cokoli v televizi spouštíte, tak to napoprvé není takové.
Lidé například kritizovali příliš mnoho upoutávek na další reportáţe, to jsme
eliminovali. Byla jim nejasná role druhého moderátora, proto došlo k ukotvení.
Ve výtkách se objevoval i divácky nepřehledný způsob řazení, my jsme pak
vyprofilovali bloky. Někomu vadilo, ţe moderátoři jsou moc otočení k plazmové
obrazovce. A podle některých byla relace příliš dlouhá. Tohle ale bylo věcí záměru.
Kdyby tam Česká televize byla schopná vyrobit něco jiného, neţ je hodinové
zpravodajství, tak bychom to tam klidně dali, ale tehdy nebylo jiné řešení. My jsme
od ředitele Dvořáka dostali zadání udělat Události na hodinu i se sportem, tak jsme
udělali Události na hodinu. A nakonec se ukázalo, ţe jsme asi uvaţovali správně,
protoţe Nova taky prodluţovala. To bylo programové zadání, protoţe Česká televize
dlouhodobě věděla, ţe kdyţ skončí příliš brzo, tak jí diváci utečou. To je to, co jsem
vám říkal, ţe ty hraběcí rady, ať tam dáme regionální zpravodajství, budou akorát
signálem, ţe to důleţité skončilo, tak přepněte. To samé kultura, která tam v minulosti
byla.
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Takhle, ona snaha zkvalitnit Události tady byla od Iva Mathé, dělalo se to různými
způsoby, přesunuly se na 19:15, pak se řešilo, jestli půjdeme na sedmou, nebo
zůstaneme na čtvrt. Pořád se něco dělo. Hodně medializovanou věcí bylo, ţe jsme tak
zvaně odsunuli Večerníčka ze Sudet, protoţe Večerníček před Událostmi oslovoval
úplně jinou cílovou skupinu.
Takţe kdybych to měl shrnout, tak úvodní krok inovovaných Událostí byl sice krok
dobrým směrem, ale zároveň byl začátkem nové etapy a opravdu jenom začátkem.
Znamenal nutnost udělat i předělat spoustu věcí. Ne všechno, co jsme si mysleli, ţe
bude fungovat, fungovalo. Určitě si vzpomenete, jak se nám všichni posmívali za heslo
„jasné a spolehlivé“. Viděli jsme, ţe to pouţívají ve Velké Británii, Německu, Americe,
ale tady jsme to schytali ze všech stran.
Nakonec se ukázalo, ţe lidé se se změnami sţili a ţe změny fungují. Součástí zadání
bylo vrátit hlavní zpravodajskou relaci na 2. místo ve sledovanosti, coţ se povedlo.
Povedlo se víc neţ zaplnit tu černou díru, která tam zela vţdy mezi půl a Brankami,
body, vteřinami. Prostě takto jsme to poskládali a funguje to. Takţe jsme šli dobrým
směrem, i kdyţ to byla chůze obtíţná, kdyţ se vám za kaţdou blbost posmívají všude
kolem. I redaktoři tady z toho byli zdecimovaní.
Z čeho konkrétně?
Z té kritiky. Chodili ven mezi politiky, kteří to četli v novinách, kam to psali holky
a kluci, co v ţivotě neodvysílali ani okno. Proto jsme udělali dvoudenní soustředění
a v rámci toho jsme připravili srovnání nových Událostí se světovými zpravodajskými
relacemi.
(Zdeněk Šámal pouští v počítači videa, kde je vidět, jak prezentují zprávy v Událostech
a jak v zahraničních televizích)
Někteří kritizovali, ţe nájezd kamerou ve velkém celku ruší. A podívejte, je to běţná
součást zpravodajství ve světě. Nebo nám vytýkali, ţe moderátoři moc chodí. Opět
obvyklá praxe v zahraničí. Co jsme ale odstranili, byl dlouhý příchod druhého
moderátora na začátku bloku Naše téma.
Nicméně z toho srovnání se světem jasně vysvítá, ţe jsme šli spíš konzervativnější
cestou. Jak jste viděl u Němců v ZDF ten obrovský stůl, tak ten stál 20 milionů eur. My
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jsme celé Události pořídili za dva miliony korun. Takţe kdyţ se rozhodujete, nevybíráte
to nejlepší řešení, vybíráte nejlepší dostupné řešení. Jinými slovy, kdyţ jsme řešili, kam
to přesunout, protoţe jsme věděli, ţe ze studia číslo 9 to chceme přesunout, abychom to
vizuálně odlišili od vysílání ČT24, tak jsme měli na výběr dvě studia. Poměrně
technologicky zastarale vybavené studio číslo 6, anebo virtuál. A šli jsme do toho
virtuálu, protoţe nám umoţňoval největší variabilitu a byl nejmodernější tehdy ve své
době. Pokud byste se mě zeptal, jestli povaţuju virtuál za optimální řešení, tak vám
řeknu, ţe nepovaţuju. Ani tehdy jsem to nepovaţoval, ale bylo to to nejlepší
z dostupných řešení. My jsme nestavěli dokonalost samu, ale v rámci toho, co jsme měli
k dispozici, jsme se snaţili docílit maximální dokonalosti.
A studio z roku 2012 vám vůbec nevyhovovalo, ţe jste ho dva roky nato kompletně
změnili?
My jsme ho nezměnili kompletně...
Mimo jiné zmizely všechny stabilní obrazovky.
My jsme měli uţ dokonalejší technologie, takţe jsme mohli přejít k virtuálním
plazmám, coţ v tom roce 2012 nebylo moţné. A věděli jsme, ţe to chceme posunout
zase někam dopředu. Na druhou stranu, kdyţ se podíváte, tak ta koncepce zůstala. Tam
se změnily nějaké prvky, změnila se barevnost, ale nebyla to kompletní změna. Nebyla
to stejná změna, jako kdyţ jsme se přesunuli z devítky do osmičky. My jsme prostě jen
modernizovali koncepci.
Také zmizel stupínek...
My jsme mohli eliminovat věci, které nám vadily na předchozím studiu. A ten stupínek
vadil i v tom, ţe moderátorky při chození klapaly, rušilo to.
A dotýkání se obrazovek jste nahradili pouţíváním tabletu...
To bychom bývali udělali i v roce 2012, kdybychom to uměli. My jsme ale nejdřív
museli přemluvit oddělení techniky, aby nám tablety koupilo. Pak jsme museli zajistit,
ţe začaly být kompatibilní s naším vysíláním. A potom jsme museli docílit toho,
ţe moderátoři s nimi začali být ochotní pracovat.
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Přiznám se, ţe uţ je to šest let a já uţ spoustu věcí zapomněl, protoţe tady všechno
hrozně rychle umírá. Teď, kdyţ jsem si připomněl to peklo, co kolem toho bylo, tak
jsem rád, ţe uţ to mám za sebou. Uţ bych to nechtěl proţít ještě jednou. A další
problém byl, ţe se u nových Událostí vyvolala spousta očekávání, kaţdý si dosadil to
svoje, pak to tam neviděl a my jsme byli za blbce. To byl takový zvyk, který si někteří
kolegové přinesli z Novy, ţe se musí dopředu dělat hodně dlouhý marketing, slibovat
modré z nebe, hodinky s vodotryskem. My ty změny děláme pořád, ale já uţ říkám:
Stačí tisková zpráva a potom ten den, kdy to půjde, to vysvětlíme a zdůvodníme. A od té
doby se nám ţije docela klidněji a funguje to. Ono ţít ve světě, kdy místo toho, abyste
se věnoval odstraňování chyb a rozvoji, tak čelíte útokům, není příjemné.
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Příloha č. 3: Studio Událostí po změně v roce 2012

Zdroj: www.ceskatelevize.cz

Příloha č. 4: Studio Událostí po změně v roce 2014

Zdroj: www.ceskatelevize.cz
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