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Abstrakt
Tato studie zjišťuje, jak nahlíží jediná veřejnoprávní televize zaměřená na děti v České
republice ČT :D na dětské publikum a jakým způsobem tato televize s dětským potažmo
dospělým divákem komunikuje. Primární výzkum této studie je kvalitativní povahy.
Byla využita případová studie, data byla analyzována tematicky. V rámci studie bylo
uskutečněno několik rozhovorů s klíčovými pracovníky televize odpovědnými za
komunikaci. Výzkum opřený o přehled literatury objevil, že pracovníci televizi nahlíží
na diváka jako na aktivní publikum. Obsah, který vytváří, se pokouší být edutainment.
ČT :D následuje světové trendy, a ke komunikaci s dětským divákem využívá ty
nejnovější technologie včetně sociálních sítí. Sociální sítě ale nepovažuje ČŤ :D za
klíčové prostředky komunikace s dětským divákem vzhledem k věku své cílové
skupiny. V rámci paradigmat, které dominují diskurzu nahlížení na dětského diváka byl
u ČT :D zjištěn sociální konstruktivismus.

Abstract
This study explores how the only public TV channel designated for children in the
Czech Republic approaches on a children's audience and how it communicates with a
child and adult viewers. The primary research of this study has a qualitative nature. The
case study was used, the data were analyzed thematically. In the study, several
interviews were conducted with the key television staff responsible for communication.
Research based on a literature review found that television workes view the viewer as
an active audience. They create content which is to be edutainment. ČT :D follows
world trends and uses the latest technologies, including social networks, to
communicate with the child's viewer. However, social networks ČT :D does not
consider to be the key means of communicating with child viewers due to the age of its
target group. Within the paradigms that dominate the discourse of approaching to the
child's viewer, social constructivism was found out.
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Úvod
Téma své diplomové práce jsem si vybral, jelikož dva hlavní faktory práce mi jsou
velmi blízké. V televizi sám několik let pracuji a s dětmi jezdím každé léto na tábory.
Dětská televizní zkušenost je zásadní téma, jelikož děti jsou vystavovány televizi často
mimoděk, aniž by si jejich rodiče uvědomovali, jaký mediální obsah své děti nechávají
konzumovat, a jaký to na ně může mít vliv.
Rychle šířící se technologie mají na tvorbu mediálních obsahů významný účinek,
měnící se doba ani výzkumy nestíhají reflektovat, jak nové technologie ovlivňují
tradiční média nebo proces přijímání informací. Jde o velmi živé téma, kterému se
věnuje mnoho prací, v českém kontextu dětské veřejnoprávní televize ale už tolik ne.
Tahounem rychlých změn jsou informační technologie, sociální život nejen dospělých
ale hlavně dětí ovlivňují sociální sítě. Na to reagují samozřejmě i televize, které svůj
obsah nabízí zcela běžně v online podobě. S dětskými diváky už nekomunikují pouze
prostřednictvím televize, ale stále častěji také přes webové stránky, e-mail a nejnověji
také přes sociální média. Svým divákům nabízí multiplatformní zkušenost
prostřednictvím několika médií najednou.
Komerčnímu způsobu komunikace se přizpůsobují i veřejnoprávní média. ČT :D je
jedinou veřejnoprávní televizí v Česku, která míří výhradně na dětské diváky. I tato
televizní stanice vnímá změny v okolí a začleňuje je do své komunikační strategie.
Problematika je velmi živá a komunikace nejenom s dětským divákem se neustále
vyvíjí. Cílem této práce je pochopit, jakým způsobem tato televize se svými diváky
komunikuje a jaké má nastavené vnitřní procesy. Komunikace bude analyzována jak
přes web, tak přes sociální sítě, zjišťováno bude i jakým diskurzem pracovníci televize
přistupují ke svým divákům, i co je jejich cílem. Dalším cílem je zjistit, jak vekou roli
podle pracovníků ČT :D hraje televize v životě jejich dětských diváků. Zvolenou
metodou je případová studie a data budou zpracována tematickou analýzou. Data budou
získávána prostřednictvím rozhovorů s klíčovými pracovníky a také skrz obsahovou
analýzu podstatných dokumentů televize.

2
Co se charakteristiky tématu týče, diplomová práce se výrazně neliší od schválené teze.
Oproti tezi je práce rozšířenější a kromě analýzy komunikace ČT :D na sociálních sítích
ještě navíc rozebírá komunikaci s dětským, potažmo dospělým divákem, na webu
www.decko.cz. K tomuto rozšíření došlo vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že sociální
sítě nejsou klíčovým komunikačním prostředkem ČT :D a pro úplnější pochopení
paradigmatu, který pracovníci využívají ve své komunikace s divákem, je tak vhodnější
analyzovat dohromady se sociálními sítěmi také obsah na webu. Oproti tezi byly ještě
navíc zhotoveny rozhovory s Radkou Maxovou a s Kristýnou Volnou, jelikož přímo
zodpovídají za obsah komunikace na webu a sociálních sítích. Naopak oproti tezi byl
vypuštěn rozhovor se Štěpánkou Sunkovou, jelikož přímo neodpovídá za komunikaci
ČT :D. Struktura práce v tezi se významně neliší od samotné diplomové práce, pouze je
podrobnější a více zaměřená práce na dětského diváka a dětskou mediální zkušenost
doma i ve světě.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 DĚTSKÁ TELEVIZE
1.1 Světová historie

Historie televizního vysílání se začala psát v roce 1927, kdy americký inženýr Philo
Farnsworth a ruský emigrant Vladimir Zworykin nezávisle na sobě sestrojili elektronku,
která sloužila pro přenos i příjem obrazového signálu. V Německu a ve Francii se
začalo pravidelně vysílat od roku 1935, za skutečný začátek televizního vysílání se však
považuje až 2. listopad 1936, kdy britská společnost BBC použila obrazový standard
elektronické televize. Ačkoliv se rozvoj televizního vysílání nadějně rozběhl, přerušila
ho druhá světová válka. Před válkou měli vlastní televizní vysílání Sovětský svaz, USA,
Británie, Německo, či Francie. V dalších zemích se začalo televizní vysílání rozšiřovat
až po skončení druhé světové války, zejména v 50. letech. V čele technologického
rozvoje stály Spojené státy americké: v roce 1954 se zavádí barevné vysílání, 1956 se
rozvíjí magnetický záznam obrazu, 1962 začíná fungovat družicový přenos, v 60. a 70.
letech se rozvíjí kabelová televize, v roce 1975 začíná fungovat televize na předplatné
HBO a v roce 1981 začala vysílat první zpravodajská televize CNN (Abramson, 2007)
Vůbec první výhradně dětský kanál vznikl ve Spojených státech, spustila ho firma
Nickelodeon v roce 1977 pod názvem Pinwheel. O dva roky později se přejmenovala na
Nickelodeon (zkráceně Nick). Stanice je komerční a je zaměřena na dětské diváky ve
věku 5-10 let, v ranních hodinách o víkendu na diváky ve věku 2-5 let. Stanice vysílá
televizní seriály a také filmy ze své vlastní i zahraniční produkce. Stanici aktuálně
provozuje MTV Networks. Během 90. let expandovala do Evropy a do Asie. Na Maltě
začala vysílat v roce 1998, původně 12 hodin denně. Ten samý rok také v Rumunsku 24
hodin denně. Do České republiky stanice expandovala v roce 2010.
Také první samostatná veřejnoprávní dětská televize vznikla ve Spojených státech.
V roce 1994 tam začala vysílat skupina PBS Kids. Jde o skupinu dětských programů
vysílaných službou Public Broadcasting Service (PBS) ve Spojených státech. Některé
veřejné televizní programy dětí nejsou produkovány PBS členskými stanicemi a je
produkován nezávislými veřejnými televizními distributory.
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V rámci PBS byla vytvořena iniciativa „Ready to Learn,“ což je projekt, jehož cílem je
usnadnit přístup k předškolnímu vzdělávání v raném dětství znevýhodněným dětem. V
roce 1999 PBS Kids spustila internetové stránky pro děti a také vlastní značku videa.
PBS Kids skončila v roce 2004 transformování do komerční dětské televize
(Hendershot, 2004).
Dětská televize s nejstarší historií v Evropě je CBBC, ta začala vysílat v roce 2002 ve
Velké Británii. Pod stejným názvem ale vysílali programové bloky na BBC One a BBC
Two už od roku 1985. Stanice vysílá každý den od 7:00 do 19:00 hodin. V roce 2002
byla představena také další stanice, která je určena dětem a patří pod BBC a její název
je CBeebies. Vůbec první dětský pořad BBC vysílala už v roce 1946 v neděli
odpoledne, programu od roku 1922 předcházela rozhlasová verze dětského vysílání.
V roce 1950 vzniklo oddělení na dětskou tvorbu, to bylo rozpuštěno v roce 1963. Se
vznikem BBC Two o čtyři roky později ale opětovně vzniklo (BBC, 2019).

1.2 Československá historie

V Československu se začal vysílací televizní systém vytvářet v roce 1953 a vysílání pro
veřejnost začalo 1. května ze studia v Praze. Prvním veřejným vysíláním bylo krátké
vystoupení, ve kterém se objevil Jaroslav Marvan. Programový úvar pro děti a mládež
vznikl v roce 1956. Přes léto televize vysílala dva dny týdně, v zimě tři dny v celkové
délce necelých čtyř hodin. Hlavní náplní byly filmové týdeníky a vážná hudba. V roce
1954 bylo vysílání rozšířeno na čtyři dny týdně, přičemž čtvrteční odpoledne bylo
určeno pro dětský pořad. Na dětské tvorbě se podílel například spisovatel Ondřej Sekora
nebo herečka Štěpánka Haničincová. Dětská tvorba vycházela z rozhlasového vysílání,
které se dětskému posluchači věnovalo sofistikovaným způsobem. Přejímaly se tak
ozkoušené formáty. Například v roce 1958 bylo zahájeno Vysílání pro mateřské školy.
To si získalo oblibu nejenom u dětí, ale i rodičů a učitelů. Televize byla využívána jako
vyučovací prostředek: učitel komentoval dětem živé vysílání televize. Už tehdy by se
tak dalo hovořit o transmediálním vyprávění, kdy ten stejný příběh byl produkován
vícero médií, jedním z nich byl kantor samotný. Velkou roli ve vývoji pořadů hrála
především zpočátku loutka. Přejatá zahraniční tvorba byla minimální.
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Významnou tradici pak má Večerníček, který se vysílá od roku1965. První dva roky se
pohádka pro děti vysílala jen jednou týdně v neděli, postupně se vysílací dny
rozšiřovaly, od roku 1973 se vysílá Večerníček každý den barevně. Jediným čistě
hraným Večerníčkem je seriál Krkonošské pohádky (1974) režisérky Věry Jordánové.
Nejdelším seriálem večerníčku je s počtem 52 dílů Bob a Bobek na cestách (2005),
režie Ivo Hejcman (Česká televize, 2019).
Také tvorba pro děti byla v Československu ovlivněna totalitním režimem, televize se
zodpovídala komunistické straně, což se projevilo i na obsahu dětského vysílání
(například dočasný zákaz nadpřirozených bytostí). Vyzdvihovány byly naopak členové
Socialistického svazu mládeže. Naučná funkce televize se potkávala se zábavou
podobně jako jinde v Evropě, pohádky měly morální nadstavbu. Po pádu železné opony
vznikla v září 1990 stanice F1 (federální okruh jedna), kde se také vysílaly české a
slovenské pohádky pro děti. Stanice nahradila první program Československé televize.
Stanice zanikla v prosinci 1992, jejím nástupcem byla ČT2 (Česká televize, 2019).
Monopol České televize skončil v roce 1994, kdy vznikla televize Premiéra (dnes
Prima) a také TV Nova. Zejména TV Nova si v počátcích vysílání velmi vedla oproti
České televizi. Do vlastní tvorby pro děti nicméně neinvestovala. Dětské pořady
přebírala ze zahraničí a vysílal je zejména v ranních blocích (např. Teletubbies,
Pokémon, Chip a Dále ad.) Na přelomu tisíciletí televize Nova koprodukovala některé
pohádky, nebyla ale jediným producentem (např. Z pekla štěstí). Díky peoplemetrům se
vysílání začalo kvantifikovat do finanční hodnoty. Komerční televize přestávají
prodávat své pořady publiku, ale začínají prodávat svá publika svým inzerentům
(Srpová, 2007).
V roce 2010 proběhla kampaň Počítáme s dětmi v ČT, v rámci které vznikly nové
pořady pro děti. Vysílání výhradně dětské televize začalo v roce 2013. Nápad ale vznikl
už v roce 2010 jako projekt tehdejšího uchazeče o funkci generálního ředitele České
televize Petra Dvořáka. Ten uspěl.
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1.3 Současné trendy

Do pojetí a do vývoje televize zasahovaly procesy digitalizace nebo konvergence.
Digitalizace je proces transformace informací, neboli způsob kódování informací, do
společného elektronického jazyka, jímž je číselný kód využívající dvojkové soustavy
(Dahlgren, 2014). Text, zvuk nebo videa jsou vlivem digitalizace čím dál tím častěji
převáděny do společného kódu, který nemá materiální podobu, přes kterou je
distribuován. Díky digitalizaci lidé už nepotřebují jen televizi pro příjem televizního
obsahu, stačí jim i počítač. Ten má v sobě buď zabudovanou televizní kartu, nebo je to
řešeno USB tunerem. Některé televizní stanice už také vysílají online a postačí tedy
přístup k internetu (např. Óčko, nebo ČT24). Diváci mohou také vysílání přijímat na
mobilním telefonu prostřednictvím technologie DV-H (Digital Broadcasting – Handled)
nebo přes mobilního operátora 3D. S rozvojem technologií souvisí konvergence, což je
v mediálním prostředí větší míru spojování dříve odlišných autonomních mediálních
obsahů. Jde o tok informací přes nejrůznější mediální platformy, kooperace mezi
různými mediálními odvětvími (Jenkins, 2008). To samé televizní vysílání je možné
sledovat v televizi, na mobilu nebo na počítači, v minulosti byla tato zařízení ovšem
určená každá k něčemu jinému.
Dětští příjemci podle aktuálně přijímaných předpokladů konzumují, podobně jako
dospělí, jen to, co chtějí a v čase s ohledem na své osobní preference, což
problematizuje základní mýtus žurnalistiky, že příjemci čtou, poslouchají a sledují, co
jim novináři předkládají. Období pasivního mediálního příjmu, ve kterém existovaly
svébytné role podavatelů a příjemců, se podle Jenkinse (2008) přeměnila na éru
účastníků, v níž se stírají rozdíly mezi podavateli a příjemci. Účastníci na sebe
vzájemně působí a to na základě nových pravidel, kterým nikdo dosud plně nerozumí
(Jenkins, 2008).
Konvergenci a digitalizaci se přizpůsobují samozřejmě i dětské kanály. Díky digitalizaci
je možné za menší náklady vysílat na více kanálech. To mělo za důsledek větší
diferenciaci kanálů a také vznik většího množství konkurujících si subjektů a to zejména
na trhu dětských programů. Po přelomu tisícletí začaly patřit dětské televize
k nejrychleji rostoucímu a velmi lukrativnímu odvětví globálního zábavního průmyslu.
Roste různorodost, dynamika a tak je podporována komerčními i veřejnoprávními
vysílateli (Lustyik, 2010).
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Počet kanálů roste a s tím i jejich různorodost. Dostupnost dětských pořadů je
v kteroukoliv denní dobu. Stanice mezi sebou konkurují vznikajícími webovými
stránkami, kde nabízí dětským divákům další navazující obsah – zejména hry a další
videa.
Dalším trendem je, že je dětský divák často vyzýván k aktivitě, například malování,
soutěže, hraní her nebo třeba účastnění v online diskuzích či psaní dopisů. Děti jsou
vybízeny k dialogu mezi těmi, kdo program sestavuje a publikem. Dětem je daná určitá
svoboda vyjadřovat se, která má ovšem svoje limity.
Globální dětské televizní sítě se stávají důležitými hráči na lokálních trzích. Pořady pro
děti a čas kolem nich začíná být zajímavým reklamním prostorem, vysílatelé v mnoha
případech sledují pouze komerční zisk, jiná zůstává role veřejnoprávních médií, kteří se
ovšem poptávce také musí přizpůsobovat. Rostoucí poměr reklamy má vliv nejen na
objem a přístupnost programů, ale i na časovém rozvržení jednotlivých pořadů a
distribuci programu (Lustyik, 2006).
Díky procesu digitalizace mohou dětští diváci přijímat mediální obsahy prostřednictvím
více médií najednou. Velkou roli hraje vznik nových médií. Jejich shodným znakem je
jejich elektronická, případně onlinová podoba a zároveň rychlostí a vstřícností ke
konzumentům. „Nárokují si jejich pozornost, ale odměňují je za to obsahem, jehož
konzumace je méně náročná a také návykovější než čtení novin“ (Čermák, 2010). Jako
„staré“ nebo tradiční médium je považován tisk.
Oproti tradičním médiím považují autoři nová média jako ta, která se vyznačují levným
přístupem, neomezeným množstvím příjemců a pomíjivostí významu aktuální
zeměpisné polohy vysílatele i příjemce obsahu. Zároveň je možná obousměrná
komunikace a příjemci, včetně dětských diváků, mají větší možnost ovlivnit, jak a kdy
budou nabízený obsah konzumovat. Mediální obsah se tak dostává na webové stránky
televizí, na sociální sítě a dětští diváci si sami rozhodují o tom, jaký obsah konzumují a
kdy.

8
„Odesílatel, příjemce, divák nebo účastník v některých sítích má dnes větší rovnost
přístupu. Dnes již není možné charakterizovat převládající směr nebo předpojatost
informačního toku (jako je tomu u tiskového nebo televizního zpravodajství a
komentářů), přestože otázka míry svobody, jakou používají nové kanály, ještě zdaleka
není vyřešena,“ uvádí k novým médiím McQuail (2009)
Roberts a Foehr (2008) zjistili, že nedávný vznik nových digitálních médií, jako jsou
osobní počítače, konzole pro videohry nebo přenosné hudební přehrávače, jakož i
fenomén multitaskingu, zvýšily vystavení dětí mediálním obsahům a zároveň ponechaly
dobu používání médií, do značné míry beze změny. Poukazují na to, že nová média
nenahrazují starší média, ale uživatelé je s nimi používají ve shodě. Autoři uvádějí, že je
pravděpodobné, že mladí lidé používají více médií současně, a zařízení jsou více či
méně spárována s jinými médii, dochází tak k transmediálnímu vyprávění (Roberts,
Foehr, 2008)
Koncepce a praxe transmediálního vyprávění vznikla společně s rozvojem konvergenční
kultury, jejímž klíčovým příznakem je prohlubování spolupráce a pronikání různých
médií (Jenkins, 2008). Výsledkem tohoto procesu je neustálá cirkulace obsahu, díky níž
se jeden příběh mnohokrát vyjadřuje prostřednictvím různých komunikačních
prostředků. V důsledku toho má spotřebitel možnost vybrat si mezi různými formami
tohoto příběhu, který ho motivuje k aktivní účasti na poznávání fiktivního světa. Jedná
se o integrovanější přístup k rozvoji značky.
Jako součást estetiky transmediálních příběhů, jsou známé příběhy vyprávěny přes
různé formy médií, například filmy, knihy, blogy, deníky, televize nebo třeba QR kódy.
Ty samé příběhy se také můžou objevit ve formě počítačových her nebo deskových her.
Ve všech formách se odkazuje na jeden svět, přičemž je zachována autonomie a
soběstačnost, takže si spotřebitel může zvolit jakýkoli přístup ke konkrétnímu obsahu.
Díky novému využití médií a obsahu, který se šíří mnoha médii najednou, může tato
nová forma vyprávění oslovit různé diváky: divák může například objevit příběh na
internetu, denně s tímto obsahem interagovat na mobilu a sledovat jej jednou týdně v
televizi. Díky využití interaktivních médií a nových informačních a komunikačních
technologií tento obohacený zážitek ze zábavy hledá aktivnější účast a hlubší zapojení
cílových skupin.
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S příchodem komerčních televizních kanálů vysílajících populární rodinnou zábavu a
zejména s uvedením nových vyhrazených dětských kanálů, čelily dětské veřejnoprávní
stanice výzvám v oblasti svých kompetencí zaměřených na vzdělávání. Vzhledem k
tomu, že výzva rostla s nástupem internetu a platforem pro sdílení videa, typickou
odpovědí

veřejnoprávních

kanálů

bylo

vyvinutí

multiplatformního

prostředí

zaměřeného na děti (D'Arma, Enli, Steemers, 2010). Obsah těchto kanálů (např.
CBeebies a CBBC ve Spojeném království, NRK Super v Norsku) a zejména jejich
webové portály jsou však viditelně odlišné od pedagogických přístupů předchozí éry.
Obsah je výrazně gamifikován, děti se učí hrou a učící proces je téměř
nepostřehnutelný. Stanice mají tendenci čím dál tím více spolupracovat s vývojáři
počítačových her a jsou tak významnými inovátory v oblasti mediálního obsahu. Své
hry umisťují na webové stránky televizí. Veřejnoprávní stanice fungují jako
pozoruhodný hnací síla vývoje vzdělávacích her v Evropě a to napříč médii, kde se se
setkávají staleté tradice vzdělávacího filmu, vzdělávacího vysílání a novější oblasti
vzdělávacích her (Fiadotau, Sillaots, Ibrus, 2019). Komerční televize na rozdíl od
veřejnoprávních se nezaměřují na vzdělání, což se projevuje také na online hrách
umístěných na webových stránkách televizí, které nemají edukativní přesah.

1.4 Děti v online prostředí

Už v roce 2009 Livingstone upozornil, že online aktivity jsou v dětských životech
převládající. Už od nejútlejšího věku se děti zapojují do online aktivit, často jsou
podporovány rodiči a dalšími rodinnými příslušníky ke komunikaci a hraní her online
(Marsh. 2014). Podle výzkumu Eu Kids Online IV (2018) 35 % dětí ve věku od 9 do 17
let tráví na internetu během školního dne 4 a více hodin, 9 % pak 7 a více hodin. Během
víkendového dne tráví na internetu 51 % dětí 4 a více hodin, 22 % pak 7 a více hodin.
Mezi aktivitami na internetu dominuje sledování videí, mnoho dětí ale také hraje hry.
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43 % dětí a dospívajících pak hraje online hry denně, dalších 22 % alespoň jednou
týdně. Výzkum ukázal, že české děti se připojují k internetu stále častěji přes mobil než
přes počítač.

Graf 1: Aktivity, do kterých se děti a dospívající zapojili během posledního měsíce
(zdroj: EU Kids Online IV, 2018)

1.4.1 Online hry
Pomocí online her a internetu děti navazují osobní vztahy (Marsh, 2014). Marshovou
zajímalo, jak online vztahy ovlivňují offline vztahy. Dětem ve věku 11 až 12 let byl dán
seznam všech dětí ze třídy. Děti měly nakreslit diagram, ve kterém se propojily s těmi
spolužáky, se kterými hrají online hry a s těmi se kterými si hrají na hřišti. Bylo
zjištěno, že 68 % dětí má online kamarády ve třídě. Chlapci, kteří si hráli online, měli
dvakrát tolik dívčích přátel než kluci, kteří si hráli pouze offline. Podobně dopadly i
dívky. Některé děti pak byly následně dotazovány, zda necítí ve skupině sociální
vyloučení. Rozhovor byl uskutečněn jak s dětmi, které mají oline vztahy tak s těmi,
které mají pouze offline vztahy. Sociální vyloučení v žádné podobě nebylo detekováno.
Děti, které nehrály online se necítily být vyloučeny, ani děti, které online hry hrály,
netvrdily, že by se na hřišti bavily nebo jinak vyhledávaly hlavně děti, které jsou také
online. Zajímavým zjištěním Marshové v dalším výzkumu bylo, že děti se zkušeností
s online hrami často přenáší názvy her i do generických her na hřištích. Například
šestiletá Stacey zase hru „na babu“ jako Club Penguin. Podobně Burn (2013) zjistil, že
pětiletý Monteney tvrdil, že hraje s kamarády Call of Duty při popisu klasické střílečky.
Toto může být příkladem chování, které Bishop a kol. (2006) pojmenovali onomastická
narážka (onomastic allusion).

11
Existuje také významný soubor výzkumů, které podporují potenciál využití her jako
vzdělávacího nástroje. Villani (2001) ve své práci sumarizuje závěry studií, které se
zabývaly vlivem videoher na učení dětí. Podle něj mají počítačové hry schopnost
vyučovat stejně jako schopnost učit se násilí. Podle kognitivního přístupu učení by hry
mohly být prospěšné z mnoha důvodů (Paraskeva a kol., 2010). Autoři naznačují, že si
děti díky hrám lépe pamatují znalosti nebo dovednosti, které se dětí naučí a procvičí,
než když se učí pouze jeden jediný druh problému samostatně. Znalosti a dovednosti
jsou využívány dále během hry a děti se spontánně učí. To vede k tomu, že se znalosti a
dovednosti stanou automatizovanými a zpevněnými v paměti, takže se student může
začít vědomě zaměřovat na pochopení nebo aplikaci nových informací (Gentile a kol.,
2005). Kromě toho, hry dávají dětem možnost rozhodovat, a prostřednictvím stále
těžších výzev se efektivně učí pomocí pokusu a omylu (Gee, 2003).
Hry mají také významnou výhodu v tom, že žáci dostávají okamžitou zpětnou vazbu o
svých akcích a rozhodnutích, hry také vyzývají k průzkumu a experimentování
(Kirriemuir, 2002). Kromě toho jsou hry dobře strukturované na úrovni narůstajících
potíží, složitosti nebo tempa, přičemž úspěch na dalších úrovních závisí na
kompetencích zvládnutých na předchozích úrovních a může být použit jako vzdělávací
nástroj, protože má jasné cíle, často nastaveny na více úrovních obtížnosti a přizpůsobí
se předchozí znalosti a dovednosti každého žáka (Gentile a kol., 2005). A co je
nejdůležitější, tempo činností může být upraveno pro rychlejší nebo pomalejší děti,
nováčky nebo experty, aby skutečně poskytlo diferencované. Další důvod pro
navrhování her jako dobrých vzdělávacích nástrojů je že se angažují pro hráče (Prensky,
2001) motivující je prostřednictvím zábavy, výzvy a okamžitou vizuální zpětné vazby v
rámci kompletního interaktivního virtuálního herního prostředí, kde informace o
prostředí vytvářejí pohlcující zážitek, který udržuje zájem o hru (Mitchell, Savill-Smith,
2004).
Pokud jde o psychosociální faktory, které ovlivňují učení, bylo zjištěno, že hry mohou
povzbudit studenty, kteří nemají dostatečné sebevědomí (Klawe, 1994). Navíc Mitchell
a Savill-Smith (2004) uvádějí, že složité hry mají potenciál podporovat kognitivní
zpracování a rozvoj strategických dovedností.
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Pokud jde o akademickou výkonnost, tvrdí se, že oscilace mozku, spojené s navigačním
a prostorovým učením, se vyskytují častěji ve složitějších hrách, což zvyšuje schopnosti
uživatelů učit se a učit se a podporuje větší akademické, sociální a počítačové
gramotnosti (Gee, Mcaleer, 2007).

1.4.2 Sociální média

Používání sociálních médií patří mezi k nejběžnějším aktivitám dnešních dětí a

dospívajících. Jakýkoli web, který umožňuje sociální interakci, je považován za stránku
sociálních médií, včetně sociálních sítí, jako jsou Facebook, MySpace a Twitter. Jako
sociální médium jsou považovány i herní stránky a virtuální světy, jako jsou Club
Penguin, Second Life nebo the Sims ale i weby, jako je YouTube či nejrůznější blogy.
Tyto stránky, nabízející dnešním dětem místo pro zábavu a komunikaci, v posledních
letech rostly exponenciálně (O’Keeffe, Clarke-Pearson, 2011).
S rozmachem internetu se dominantní stává virtuální síť, která umožňuje obousměrnou
komunikaci, bez ohledu na hranice a vzdálenost. Kromě komunikace sociální síť
umožňuje také vytvoření veřejného, nebo částečně veřejného profilu. Zároveň slouží
sociální sítě jako zdroj informací, zábavy a umožňují svým uživatelům utvářet
informace a dále je šířit a sdílet s ostatními (Boys, Ellison, 2010). Sociální síť jako
specifická internetová služba určená pro propojení skupiny lidí neboli komunity, která
spolu komunikuje prostřednictvím internetových stránek (Nývltová, 2010) je využívána
významnou skupinou dětských diváků, čemuž dětské televize přizpůsobují svůj obsah.
Ten může obsahovat hashtagy a názvy sociálních stránek, jejichž využitím dochází k
propojování různých platforem.
Virtuální komunity na sociálních sítích vznikají v reakci na určitý podnět, kterým může
být právě vytvoření libovolného dětského pořadu, nebo profilu fiktivní postavy, kterou
budou děti sledovat. Virtuální komunity mohou dosahovat některých vlastností skutečné
komunity – interakce, společný cíl, smysl pro sounáležitost nebo různé nepsané či psané
normy a pravidla. Ve virtuální komunitě zároveň existuje možnost vyloučení či
odmítnutí. Výhodou je vysoká dostupnost a otevřenost oproti skutečným komunitám.
McQuail nicméně upozorňuje, že samotný fakt, že je kontakt ve virtuální komunitě
zprostředkován počítačem znehodnocuje pocit kontaktu s jinými lidmi (McQuail, 2009).
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Členové komunity přijímají určitou „osobnost“, určitý „profil“, který ale nemusí být
pravdivý a může skrývat některé aspekty jejich osobnosti, či jde dokonce o naprosto
fiktivní postavu z pohádky. Účast v internetových diskusích je tak v podstatě anonymní,
což může být pro její účastníky přitažlivé (Jones, 1997).
Na virtuálních sociálních sítích si registrovaní členové včetně dětských televizí vytváří
osobní, firemní, veřejný, či částečně veřejný profil, navzájem zde sdílí svá data,
informace, záliby, fotografie, videa, komunikují spolu prostřednictvím zpráv či chatů
(Nývltová, 2010). Nejrozšířenější a nejvýznamnější sociální síť dnešní doby je Facebok.
V březnu 2018 měl Facebook 2,2 miliardy aktivních uživatelů (Facebook, 2018).
Facebook založil tehdejší student Harvardské univerzity Mark Zuckerberg v roce 2004.
Síť byla zpřístupněna veřejnosti o dva roky později. Od té doby počet jeho uživatelů
stále stoupá. Hlavní součástí profilu každého uživatele Facebooku je jeho timeline
(původně zeď). Tady uživatel zveřejňuje nebo sdílí obsah, který publikovat někdo
z jeho přátel. Lze nastavit, zda je tento obsah úplně veřejný, soukromý nebo poloveřejný
(vidí ho pouze přátelé). Tento obsah se ale nezobrazuje všem přátelům. Facebook sám
rozhoduje a základě algoritmických odhadů, jakým osobám obsah ukáže. Sdílené
příspěvky mohou přátelé komentovat či „lajkovat“ (zmáčknutím tlačítka „to se mi líbí“
nebo tena „to mě štve“).
Prostřednictvím Facebooku lze organizovat nebo se přihlásit na nejrůznější události
(eventy). Facebook také umožňuje sledovat obsah různých facebookových stránek.
Svoji stránku na Facebooku mají i dětské televize, přestože je Facebook oficálně určen
až uživatelům od 13 let. Na této stránce může uživatel, skupina uživatelů, společnost či
mediální organizace vytvářet a sdílet obsah podobně jako jednotliví uživatelé. Uživatelé
se také mohou sdružovat do nejrůznějších skupin podle svých zájmů či jiného klíče.
Jeden uživatel může sledovat neomezený počet stránek a být součástí neomezeného
počtu skupin.
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2 DĚTSKÉ PUBLIKUM
Výzkumy se shodují na tom, že v životě dětí hrají média důležitou roli. Média zaujímají
stále významnější pozici a mladí lidé patří k nejpočetnějším uživatelům mediálních
technologií. Předpokladem většiny studií je, že děti získávají znalosti, učí se chování a
mají hodnotové systémy značně upraveny kvůli expozici vůči médiím (Villani, 2001).
„Televize provází děti kolem celé zeměkoule dřív, než samy smějí přejít ulici,“ tak třeba
popsal televizní vysílání ve vztahu k dětem Joshua Meyrowitz (2006).
Podle Luhmanna (1991) „vše, co víme o naší společnosti a o našem světě, poznáváme
prostřednictvím médií.“ Podle Villaniho (2001) nadměrné využívání jakýchkoliv médií,
zejména pokud je obsah násilný, genderově stereotypní, sexuálně explicitní, ovlivněný
drogami nebo alkoholem nebo naplněn lidskou tragédií, zkresluje pohled dítěte na svět,
zvyšuje vysoce rizikové chování a mění jeho kapacitu pro úspěšné, trvalé lidské vztahy.
Autoři se nicméně neshodují na tom, zda je vliv médií na děti pozitivní nebo negativní.
Existují studie podporující obě stanoviska.
Odborné publikace nejčastěji zmiňují následující předpokládané účinky médií. Tyto
účinky se stávají silnější pro dětské příjemce.
1) Média umí měnit postoje, myšlení a také usměrňují poznávání. Díky nim děti
poznávají svět, vytváří si svůj pohled na společnost a problémy v ní. Média jsou
prostředníkem vytvoření postojů k určitým lidem nebo tématům. Média mají
sklon sterotypizovat a kvůli tomu mohou ovlivnit nahlížení lidí na konkrétní
sociální skupiny i na sebe sama.
2) Obsahem, který média předkládají, mohou média vyvolat emocionální a
racionální odezvy nebo nepodložené obavy.
3) Média jsou nástrojem nastolování agendy, o čem se mluví, nastolování
důležitosti témat, která jsou důležitá pro jednotlivce i pro společnost. Média mají
schopnost také odvádět pozornost veřejnosti od jiných důležitějších témat.
4) Čas strávený konzumací mediální produkce odvádí příjemce od aktivní účasti na
životě společnosti a může se rozvinout pocit odcizení.
5) Neustálé působené médií může příjemce ovlivnit ve způsobu přijímání dalších
informací. Příjemci mohou být znecitlivěni a mohou být lhostejní z důvodu
soustavného působení médií. Mohou také snížit práh citlivosti k násilí¨
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6) Média ale na druhou stranu jsou prostředkem učení, umí předávat nové
informace a znalosti, rozšiřovat jejich poznání i dovednosti.
7) Média jsou socializačním činitelem, předkládají normy a vzorce chování,
umožňuji socializaci. Fungují také jako společenská kontrola publika.
8) Média fungují jako tvůrce definicí reality, popisují sociální skutečnosti. Jsou
prostředníkem sociální konstrukce reality.
9) Média posilují dominantní ideologii a podporují většinový pohled na svět, jsou
významnou kulturní společenskou silou, která umožňuje elitám nadvládu.
10) Média mají sklony ke trivializaci a zjednodušování všeho kvůli zdržení
pozornosti příjemců. V tomto bodě se nejčastěji hovoří o televizi.
11) Média mají reciproční účinek na aktéry. Některé události probíhají jinak za
přítomnosti médií a při jejich absenci. Média ovlivňují samotný průběh akcí.
(Burton a Jirák, 2001)
Jirák a Mičienka (2007) považují děti za skupinu, na níž mohou média lehce působit, a
která se nechá snadno ovlivnit. Masově mediovaná produkce se stala natolik
významnou, že vztah k ní je zmíněn i v Chartě práv dítěte OSN. Členské státy dle
Charty vnímají významnou funkci, kterou nesou masová média a mají zajišťovat, aby
dítě mělo přístup k informacím a materiálům z množství národních a mezinárodních
zdrojů, „zvláště takových, které jsou zaměřeny na jeho sociální, duchovní a morální
blaho a fyzické i duševní zdraví.“
Tapscott (2008) považuje dnešní generaci dětí za odlišnou od všech předchozích.
Generaci popisuje jako „netovou,“ která vnímá technologie jako vzduch, jelikož
odjakživa tvořila součást jejich prostředí. Podle Palfreho a Gassera (2008) dnešní děti
žijí ve zcela mediovaném prostředí, odloučeni od svých rodičů a dalších dospělých.
Podle autorů jde o problém, který je třeba řešit. Montgomeryová (2007) zase upozorňuje
na to, že mladí uživatelé poskytují čím dál tím častěji cennější cílové demografické
údaje, které jsou snadno zužitkovány obchodníky.
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2.1 Vývoj paradigmat

V následující části bude představen vývoj fenoménu dětského publika. Tato část klade
do centra svého zájmu děti jako mediální publikum. Dětství je zde chápáno jako sociální
konstrukt. Lze definovat různě, nejčastějším kritériem je ovšem věk. Podle
nejjednoduššího vymezení je dítětem každý od narození, dokud se nestane dospělým.
Když ovšem této úrovně dosáhne, na tom se už autoři neshodují. Dominantní
paradigmata ve vztahu k výzkumu dětského televizního diváctví se v různých časových
dobách měnila, mnohdy se překrývala. Lze vysledovat vývoj, který vede od pasivního
diváctví až k aktivní roli dětského publika. Následující část rozvine jednotlivé přístupy,
které by se daly shrnout do dvou zásadních paradigmat: behaviorální a sociálněkonstruktivní.

2.1.1 Behaviorální paradigma

Dominantním paradigmatem bylo historicky dlouhou dobu behaviorální paradigma a to
zejména ve Spojených státech. Cílem behavioristických přístupů je odhadnout či
předvídat chování na základě reakcí na určitý podnět (cause and effect). V tomto
kontextu se jedná o výzkum mediálních výstupů na chování dětského diváka. Tyto
účinky se zkoumají v laboratorních podmínkách, aby byly co nejlépe kontrolovány.
Nejčastěji se zkoumal účinek mediálního násilí a reklamy na dětské publikum
(například teorie sociálního učení Alberta Bandury z roku 1972. Dětské publikum bylo
považováno za uniformní masu, která se dá lehce ovlivnit.
Rose Goldsen (1977) popsal televizi jako extrémně vlivný a mocný systém masové
modifikace lidského chování. Podobně jako Marshal McLuhan považuje diváka za
naprosto pasivního konzumenta, který se nechá zmanipulovat televizí a také inzerenty,
kteří v televizi propagují své výrobky. Děti jsou podle něj k této manipulaci nejvíc
náchylné a nejvíce bezbranné.
David Buckingham (1993) si všímá, že tento pohled na efekt či vliv televize na dětské
publikum je vnímám jako jednostranný proces, kdy jsou děti považovány za bezbranné
oběti. Buckingham ale upozorňuje na větší komplexnost dětské televizní zkušenosti.
Tento hojně aplikovaný výzkumný přístup tvrdí, že dětská pozornost je zásadně
reaktivní. Pozornost je tedy výhradně kontrolována externími elementy samotného
média, na které děti reagují.
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Tento přístup předpokládá, že tím mladší jsou diváci, tím více jsou lákáni formálními
vlastnostmi televize, jako jsou vizuální elementy (pohyby kamery, rychlé střihy,
zrychlené video atp.) stejně tak jako zvukovými efekty (např. neobvyklé zvuky, hudba
atp). Tento přístup také předpokládá, že směr ovlivnění přichází směrem od televize k
dítěti (Lemish, 2007).
Dítě je považováno za pasivního diváka a jeho motivace ke sledování televize pochází
pouze z přitažlivé povahy televize jakožto audiovizuálního média. Podle Lemishové
existuje pro tento výzkumný přístup jen velmi málo empirických důkazů, přesto je
velmi hojně užívaný a to zejména kritiky televize, podle kterých je televize vysoce
návyková a měla by být eliminována ze života dětí (Lemish, 2007).

Vliv televize na dětského diváka

Škodlivý vliv televize, který uvádějí autoři přiklánějící se behavioristickému
paradigmatu, spočívá v odvádění pozornosti od jiných aktivit, jako je socializace s
vrstevníky či učení nových věcí (Jirák, Mičienka, 2007). Další studie, ale ukazují, že
vliv televize je pozitivní. Může fingovat jako výuková pomůcka. Například Feldstein
(1964) vnímal televizi díky své názornosti jako znamenitý prostředek k šíření vědomostí
nejrůznějších vědních, technických i společenských oborů. Studie Wrighta a Histona
(2001) ukázala, že děti v předškolním věku, které častěji sledovaly populárně naučné
programy, měly lepší výsledky v testech než ty, které více sledovaly kreslené pohádky.
Podle Feldsteina se všeobecně uznává, že „děti jsou nejvděčnějšími televizními diváky“
(Feldstein, 1964). Zároveň ale může existovat nebezpečí přílišného sledování televize a
to zejména pořadů, které nejsou vhodné pro děti. Děti jsou pak nevyspalé a přesycené z
množství dojmů a zážitků, „které se jim takto nabízejí v rozsahu přesahujícím leckdy
schopnosti jejich vnímání“ (Feldstein, 1964).
Podle Jerryho Mandery (2000) neplatí, že by „nám přece televize neškodila, my ji
máme pod kontrolou“. Mander své argumenty propojuje s vlastním osobnostním
přerodem, k němuž ho motivovala několikaletá úspěšná práce v americké reklamní
agentuře. Televize ze svojí podstaty vše zjednodušuje, veškerou realitu redukuje do
sloganové formy.
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Mander argumentuje tím, že televize může být obecně nebezpečná, protože organizuje
společnost určitým způsobem. Dává prostor k vyjádření jen malému vzorku lidí, kteří
mluví do hlav všech ostatních, což ovlivňuje chování lidí určitým způsobem.
Televize podle Mandery ovlivňuje vědomí lidí, kteří ji sledují, a to zvyšuje jejich
pasivitu. Televize má sílu měnit i vztahy v rodině – například tím, že se členové rodiny
hádají o tom, co budou sledovat. Podle Jiráka a Mičienky (2007) může sledování
televize ovlivnit rodinné vazby. V některých rodinách totiž televizní obrazovka funguje
jako „chůva“. Rodiče k ní odkládají své děti v momentech, kdy se jim nemůžou
plnohodnotně věnovat. Sledování televize mnohdy vyplňuje také chvíle, kdy by rodiče
mohli rozvíjet jiné schopnosti svých dětí nebo si s nimi povídat. Televize tak do jisté
míry supluje rodičovskou úlohu (Jirák, Mičienka, 2007).
Televize podle Mandery také ovlivňuje chápání přírody. Podle Mandery televize
významným způsobem zplošťuje lidské vnímání, takže informace, které je dost složité
pochopit, jsou zjednodušeny do velmi omezené podoby v televizi. Pro televizi jako
médium je toto přirozená vlastnosti, proto nelze nijak reformovat a je třeba ji úplně
zrušit. Autor chtěl tak televizi ukázat v jiných souvislostech, o kterých se v jeho době
nemluvilo (Mander, 2000).
Podle Guntera a Mcallera si děti, které získávají většinu vědomostí a „životních“
zkušeností z televize, vytváří deformovaný náhled na svět. Existuje nebezpečí, že si
mohou osvojit pokřivené hodnoty televizních postav a přijmout agresivní vzorec
chování.
Studie z roku 1999 ukazuje, že děti, které více sledují televizi, mají větší sklon k tomu
mít problémy se spánkem. Většina zkoumaných dětí, která ohodnocena jako častí
televizní diváci, trpěla alespoň jedním typem poruchy spánku. Přestože většina rodičů
kontrolovala televizní zvyklosti svých dětí, čtvrtina rodičů povolovala přítomnost
televize v ložnici dítěte. Největší problémy se spaním měly ty děti, které televizi
sledovaly těsně před spaním (Owens a kol., 1999).

19
Výzkumníci také spojují riziko dětské nadváhy s nadměrným sledováním televize.
Studie Dennisonové a Jenkinse (2002) dokázala, že většina dětí, která měla ve své
ložnici televizor, trpěla nadváhou. Tyto děti sledovaly televizi průměrně o 4,6 hodin za
týden více než děti, které v ložnici televizi neměly.
Behaviorální paradigma stále v některých kruzích přetrvává z důvodu své praktičnosti v
jednostranném procesu chápání. Buckingham si všímá, že diskuse o dětech a televizi
často slouží jako prostředek porozumění pro daleko širší obavy a témata. Upřímné a
hluboké starosti o tom, co je vnímáno jako nežádoucí sociální nebo morální změna,
vedou k hledání jediného kauzálního vysvětlení. Obviňování televize může sloužit k
odvrácení pozornosti od jiných možných příčin negativní změny ve společnosti, které
jsou daleko hůře prozkoumatelné a také bolestnější.
Autor hovoří například o rasových či genderových stereotypech. Někteří autoři
například sledovali v televizi jediné vysvětlení „úpadku“ hodnot tradiční rodiny a v
organizaci náboženství. Jak poznamenal Ian Connell (1985) obviňování televize se stalo
populární mytologií politické levice. Přitom tyto instituce mají daleko hlubší limity a
témata jako rodina či náboženství jsou komplexnější a zaslouží složitější vysvětlení.
Mnoho studií automaticky předpokládá, že komplexní sociální fenomény mohou být
vysvětleny v termínech jednotného důvodu – mocnou televizí. Co bývá často opomíjeno
je vysvětlení, proč si děti vůbec vybírají sledování televize a jaké potěšení jim tato
činnost přináší. Jen málo studií oslovuje samotné děti.
Brzy si však samotní výzkumníci začali uvědomovat větší komplexnost dětské televizní
zkušenosti. Do vztahu mezi televizí a dětským divákem totiž vstupují i další
individuální proměnné, které modifikují povahu mediálního působení.

20

2.1.2 Konstruktivistické paradigma
Přístup k dětem jako pasivním příjemcům televizních sdělení se změnil s nástupem
konstruktivistického (kognitivního) přístupu. Počínaje 60. let kdy nastala tzv. kognitivní
revoluce a už se přestalo vycházet z paradigmatu behavioristické psychologie a začalo
se na televizního diváka nahlížet jako na aktivního uživatele. Psychologové se od 80. let
20. století začali soustřeďovat na to, jak děti rozumí, interpretují a hodnotí to, co vidí
nebo čtou. Dětské publikum se v tomto paradigmatu stalo aktivním tvůrcem významu.
V tomto procesu využívají schémata či skripta, což je soubor plánů a očekávání, která si
vytvořili v souvislosti se zkušeností s médii i světem.
Výzkumný přístup aplikuje předpoklad aktivní pozornosti dětských diváků. Ten
považuje dětskou pozornost za aktivní formu chování, pro kterou se děti samy rozhodly.
Místo pasivní reakce na televizní obrazovku tato teorie tvrdí, že dětská pozornost může
být rozuměna jako aktivní kognitivní integrace mezi divákem, televizním obsahem a
prostředím, ve kterém se dítě během sledování televize nachází. Důraz je kladen na
specifické formy mentálních procesů – jde tedy spíše o mikro aspekty než makro
aspekty (což může být třeba formování postojů kvůli působení médií).
Dětské publikum je podle tohoto paradigmatu aktivním tvůrcem významu; děti sami
hodnotí a interpretují mediální obsah, vytváří si vlastní sociální konstrukci reality.
Dětští diváci si sami vytvářejí vlastní významy, interpretují obsah a hodnotí spíše, než
že jen tupě odpovídají na podněty z televize ve stylu cause and effect. Výzkumníci
konstruktivistického paradigmatu vycházejí z Jeana Piageta, který definoval 4 základní
vývojová stádia dítěte. Podle Piageta je kognitivní vývoj je u všech dětí podobný.
Nezáleží na kultuře, ale na věku. Určité fáze v určitém pořadí musí absolvovat všechny
děti. Děti ve věku do dvou let prochází senzoricko-motorickou fází a mentální schémata
jsou utvářeny smysly a činnostmi dítěte. Při aplikaci této fáze se uvádí například to, že
se dítě dotýká obrazovky, tleská do rytmu hudby v televizi či mačká tlačítka na
ovládači. Společně s tím se dítě učí sociální realitě, kterou televize vytváří. Například si
uvědomí, že televize jde kdykoliv zapnout a vypnout zatímco přivolat maminku
zmáčknutím tlačítka nelze, nebo že plyšák v televizi je jiný na hmat než skutečný plyšák
nebo, že nelze si pochovat zvíře v televizi.
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Druhou fází je tzv. „pre-operativní“ stádium mezi 2. a 7. rokem života a je
charakteristická získáváním jazyka. Dítě začíná být schopno mluvit a přemýšlet o
televizi, i když se na ni zrovna nedívá. Dítě je schopné vyplnit mentální mezeru v
pořadu a rozumí televizním konvencím a kódům (například ve filmu je nehoda a dítě
chápe, že se stala, i když není přímo natočená to jen jen pomocí střihu). 12. rokem
života se u dítěte začnou projevovat i schopnosti abstraktního myšlení a logických
myšlenek.
Toto paradigma je důležitou alternativou k behaviorálním studiím, jak ale Buckingham
upozorňuje, i tady existují určité limity – a to především opomíjení širších kontextů
dětských životů. Otázka fantazie či potěšení není v rámci tohoto paradigmatu odkryta.
Kvůli již uvedeným nedostatkům antisociálních psychologických teorií vznikla nová
tradice, která považuje televizní vliv zejména v sociálním a kulturním kontextu.
Ústředním výzkumným polem se stává tvorba významu samotnými dětskými diváky. Ti
nejenom že sami hodnotí a interpretují mediální obsah, ale samy si ho také vybírají.
Jak uvádí Buckingham (1993) televize je pouze prostředek, který posílá signály ve
formě zvuku a obrazu. Tyto významy nejsou inherentně plnovýznamové, význam jim
musí dát až samotný divák. Vytváření významu je sociální proces, který obsahuje hned
několik forem dialogů – jak mluvených tak nemluvených. Kritici sice považují
sledování televize za antisociální akt, který zabíjí umění konverzace, autor se ale
domnívá, že je to přesně naopak. Argumentuje tím, že sledování televize obvykle
probíhá ve skupině lidí, která si o obsahu povídá a komentuje ho. Divák někdy mluví i
přímo na televizor. Mluvení o tom, co jsme viděli v televizi je přirozený element
každodenního sociálního života. Ve své práci Children and television Buckingham
zkoumá, jakým způsobem dětští diváci definují a vytvářejí své identity skrze hovory o
televizi. Metoda diskurzivní analýzy, kterou při tom užívá, zdůrazňuje funkci promluvy
jako sociální akci.
Odpovědí na kognitivní paradigma je etnografický přístup, který stále spadá do
sociálně-konstruktivní teorie. V etnografickém přístupu jsou výzkumníci součástí
zúčastněného pozorování, sledování dětských televizních diváků v jejich přirozeném
prostředí a následná analýza. Jde o „popis kultury a porozumění způsobu života z
pohledu jejich účastníků; je to umění a věda popisování skupiny a kultury“ (Punch,
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2005). Tzv. akční výzkum se stává čím dál oblíbenější v souvislosti s mediální
výchovou dětí a jejich mediální gramotností. Vytváření významů z mediálních sdělení
je zde rozuměno jako komplexní proces sociálního vyjednávání, kde mají i děti stejnou
možnost vyjádřit své pocity i názor jako kdokoliv jiný.
Kognitivní přístup může být sumarizován následujícími čtyřmi teoretickými
předpoklady:
1)

Alternativní aktivity: Pozornost televize je ovlivněna z velké části tím, jak moc

povzbuzuje dětského diváka v rámci kontextu sledování televize vykonávat i další
činnosti. Tyto činnosti mohou probíhat i současně se sledováním televize (např. svačení,
mazlení domácího zvířete atp.), zaměnitelně (např. malování obrázku během talk-show
ale sledování během komerční přestávky), či naprosto nezávisle na televizi (např. dítě si
čte během toho, kdy celá rodina sleduje televizní drama). Vždy tedy záleží na kontextu.
2)

Udržení vizuální pozornosti: Pokračování ve sledování televize záleží také na

schopnosti dítěte porozumět obsahu. Dle tohoto předpokladu je větší pravděpodobnost,
že dítě ztratí pozornost, je-li program příliš jednoduchý, nepřichází s ničím novým, je
předvídatelný a vhodný pro mladší diváky. Na druhou stranu funguje i opačný extrém:
dítě ztrácí pozornost v okamžiku, kdy je program příliš složitý, prezentuje příliš
komplikovaný obsah, který je neznámý dětskému divákovi. Dítě tento obsah v rámci
svého mentálního schématu chápe jako „program pro dospělé“ a nebaví ho.
3)

Zvukové indikátory změny: Zatímco je dítě zaměstnáno jinými aktivitami,

podvědomě poslouchá televizi a díky zvukovým indikátorům změny (např. znělka
pořadu) chápe, že například začal jeho oblíbený program. Díky těmto indikátorům se
dítě vrací opět před televizní obrazovku.
4)

Pozorovací setrvačnost: Bylo zjištěno, že čím déle divák sleduje televizi

navzdory okamžiků chybějícího porozumění, tím větší je šance, že ji bude sledovat i
nadále. To funguje i opačně – čím delší dobu divák nesleduje televizi, tím menší je
šance, že se k ní vrátí. Toto zjištění platí pro všechny věkové skupiny diváků (Lemish,
2007).
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Socializační a vzdělávací účinky televize

Jak uvádí hned několik autorů, televize je podstatným socializačním činitelem v životě
dětí. Podle Kubeye (2004) je televize jedním z velkých socializačních institucí, vévodí
tak položce média, která společně se školou, rodinou a církví právě patří do čtyř
socializačních pilířů. Znepokojivé se ale zdají být výsledky některých výzkumů. Podle
Strasburgera (1995) je větší míra sledování televize spjatá s vyšší mírou dětské
agresivity. Ukázaly to Bandurovy experimenty z roku 1961, kdy děti imitovaly násilné
scény z promítnutých filmů. Tyto experimenty ale vycházely z behavioristického
paradigmatu. Je důležité je ale v souvislosti s agresivitou zmínit i zde neboť na ně
navazovaly další výzkumy.
Prostřednictvím longitudinálních studií byl zjištěn pozitivní vztah mezi sledováním
agresivních pořadů osmiletých dětí a jejich agresivním chováním v devatenácti.
Korelace mezi agresivitou v mladším věku a vyšším sledováním agresivních pořadů ve
starším věku prokázána nebyla. Podobně dopadl také Williamsův experiment z počátku
80. let minulého století. Tehdy výzkumníci srovnávali celkem tři města, v jednom z nich
ještě nebyla zavedena televize, ve druhém byl pouze jeden kanál a v posledním městě
bylo hned několik kanálů. V ostatních parametrech byla města srovnatelná. Vědci měřili
agresivitu a sledování televize. Zatímco mezi městy s jedním a více programy nebyl v
agresivitě rozdíl, ve městě s žádnou televizí byla naměřena nejmenší agresivita
studentů. Poté, co i do tohoto města bylo zavedeno televizní vysílání a po dvou letech
byl experiment opakován, vykazovaná agresivita byla srovnatelná ve všech městech. To
naznačuje, že by mohl být mediální obsah spouštěčem agresivního chování. Podle
Buckinghama se zase ukazuje se, že děti, které jsou násilné, sledují hodně televizi, ale
tento samotný fakt nedokazuje, že děti, které sledují hodně televizi, jsou násilné. Neplatí
to obráceně. (Buckingham, 1993)
Bickham (2001) zjistil, že je sledování televize pozitivně spjato také s nižší školní
úspěšností. Na druhou stranu Rice a kol. (Huston, Wright, 1994) prokázali, že děti, které
se více dívaly na „Sezamovou ulici“, měly lepší slovní zásobu než jejich vrstevníci,
kteří se na tento pořad nedívaly. Bickhan, Wright a Huston (2001) pak shledali, že
existuje pozitivní vztah mezi předškolních sledováním vzdělávacích programů a
následnou úspěšností dětí ve studiu na střední škole. Tyto studie zase naznačují, že by
vhodně vybrané programy mohli pozitivně ovlivnit dětský rozvoj.
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Ovšem výzkumníci naznačují, že televize není jedinou proměnnou, která v těchto
studiích ovlivnila studijní prospěch dětí. Těmi mohl být například zájem rodičů o děti,
čas, který jim věnují apod. Skupiny dětí, které sledovaly edukativní pořady totiž mohly
také přijít do styku právě s těmito pozitivními proměnnými a skutečným důvodem jejich
úspěchu tak mohlo být něco jiného.
Pozitivním dopadem podle jiných studií ale může být nabídka námětů ke hrám. Televize
také dává dětem témata, o kterých se mohou bavit v kolektivu, a tím jim poskytuje
možnost se ve skupině lépe uplatnit. Děti navíc nemusí být vždy pouze pasivními
diváky, naopak se aktivně rozhodují, čemu budou věnovat svoji pozornost a k pořadům
zaujímají nějaký postoj – tím rozvíjejí své kritické myšlení (Jirák, Mičienka, 2007).
Děti však s televizí seznamují už od nejútlejšího věku v prostředí rodiny a zde se také
utvářejí jejich základní návyky a postoje vztahující se k užívání televize. Lze proto říci,
že mediální výchova začíná v rodině, ačkoli rodiči ani dětmi není takto nazývána
(Šeďová, 2006). Televizní pořady se mohou stát důležitým faktorem v procesu
socializace podle Reifové (2004). Skrz sledování mediálních obsahů se totiž dětí
postupně adaptují na to, co se od člověka v určitých chvílích a určitých rolí očekává
anebo co může očekávat on. Média jako pozitivní faktor socializace napomáhají
smiřovat členy s normami, hodnotami, rolemi, statuty a sankcemi vdaném sociálním
uspořádání a napomáhají tak zajišťovat konformitu a přizpůsobovat se společnosti“
(Reifová, 2004).
Televize je podle Buckinghama (1993) nedílnou součástí sociálního života dětí. Tím, že
si o určitých pořadech vypráví a sdělují si vlastní postřehy, si utváří vlastní sociální
status ve skupině. Naopak jiné děti, které neviděly některé seriály, či nové filmy často
předstírají, že jej viděli, aby si udrželi svůj status. Mluvení o televizi je tak důležitým
sociálním znakem.
Pozitivní prosociální účinky televize vnímají také Gunter a McAleer (1997), podle
kterých je televize zdroj různých druhů učení. Děti si díky televizi osvojují vzorce
chování, které se hodí k určitým životním situacím (narozeniny, svatba, pohřeb).
Televizní programy jsou pro děti modelovým příkladem, na kterém se učí, jak se mají
chovat nebo zvládat určité rodinné problémy.
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Autoři hodnotí pozitivně také možnost setkat se prostřednictvím televizních obrazovek s
jinými rasovými a sociálními skupinami (Gunter a McAleer, 1997). Zprostředkovaná
zkušenost může vést k menší rasové nesnášenlivosti, xenofobii a lepšímu přijetí různých
sociálních skupin.
Ostatně právě tento vzdělávací a výchovný seriál, v České republice vysílaný pod
názvem „Sezame, otevři se“, se stal předmětem hned několika výzkumů. Jak píše
Gunter a McAleer (1997), jeden z výzkumů ukazuje, že i mladší děti jsou schopné v
pořadu poznat prvky pomoci ostatním nebo spolupráce a následně se podle nich chovat
v mnohem větší míře než děti, které se dívaly na jiné pořady. Jiný výzkum zase
prokázal, že sledování tohoto pořadu kladně ovlivňuje sociální učení. Děti, které se
dívaly na konkrétní díly Sezamové ulice, které v sobě obsahovaly pouze prvky prosociálního chování, následně vykazovaly zřejmé známky kooperace, zřetelné prvky
pomoci, sdílení věcí, klidného a laskavého chování oproti jiným dětem, které se dívaly
na televizní pořady bez zjevného pro-sociálního obsahu (Gunter a McAleer, 1997).
Dafna Lemishová vnímá televizi jako jeden z mála kulturních fenoménů, který má tak
obrovský globální přesah do dětských životů. Přestože děti po celém světě nosí jiné
oblečení, učí se jiné věci, mají jiné sny, čelí jiným problémům, žijí v různých formách
rodinného složení, téměř všichni sledují televizi. Ať už doma při jídle, nebo při hraní na
počítači, s rodinou nebo v kulturním centru – pro všechny jde o každodenní záležitost,
kterou považují za samozřejmost. Není tak překvapením, že studium televize a dětí se
také považuje jako globální záležitost. I Lemishová souhlasí, že závěry o jednostranném
efektu na děti jsou příliš zjednodušené. Není tak možné studovat televizi v izolaci od
ostatních proměnných.
Jak si všímá Lemishová, v různých kulturách probíhá různá forma integrace televize do
života dětí. Autorka uvádí konkrétní příklady. Zatímco ve Spojených státech se rodiče
ze středních a vyšších tříd snaží chránit své děti před zákeřným světem tím, že brání
dětem sledovat zprávy v Izraeli je to naopak. Očekává se, že rodiče naopak podpoří své
děti v zapojování do záležitostí země skrz sledování televizních zpráv. Z tohoto příkladu
lze vidět, že vyrůstání v různých kulturách má vliv na rozdílnou socializaci jedinců v
otázce televizních zpráv v demokratické společnosti.
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Důležitým faktorem při sledování televizoru dětmi přítomnost rodičů. Například v
Izraeli bylo zjištěno, že pouhá přítomnost matek během dětského sledování televize
zvyšuje čas strávený u vysílání a také podporuje stimulaci dětí k aktivnímu zapojení. Ve
Spojených státech děti demonstrovali lepší naučení písmen a číslic při sledování s
dospělými. Jejich zpětná vazba a komentování pořadu měla pozitivní vliv na dětské
učení. Objasňující poznámky rodičů k obsahu vysílání zlepšily schopnost dětí
porozumět televiznímu obsahu a tedy zvýšit jejich znalosti a zkušenosti. Rodičovská
slovní intervence přispěla k schopnostem dětí lépe porovnávat televizní realitu s
chápáním každodenního života. Lemishová též poukazuje na to, že učit se z televize
mohou i batolata. Například programy typu Sezamova ulice učí i 15 měsíční děti barvy,
čísla, písmena i tvary.
Odborníci nicméně poukazují, že schopnost se učit závisí také na angažovanosti rodičů
a jejich aktivní podpoře. Lemishová používá termín „mluvící kniha“. Účastníci
pozorovacích studií odhalili minimálně tři typy vzájemné verbální výměny: označování,
ptaní se a odpovídání. Při označování rodiče aktivně reagují na televizní obsah a
společně s dítětem označují předměty, které v ní vidí. Při ptaní se rodiče snaží
nasměrovat své děti pomocí otázek k televiznímu setu. Používají k tomu řečnické
otázky. Při odpovídání rodiče zrcadlí chování svých dětí, můžou po nich opakovat to, co
říkají a jemně rozšiřují jejich slovní zásobu jednoduchými otázkami.
Zprostředkování televizního obsahu dospělými dětem je neméně důležité i u jiných typů
vysílání. Při složitějších témat jako je válka, hladomor, neštěstí nebo třeba chudoba byť
na druhé straně světa se stává v dnešní době globalizace relevantní i pro každodenní
život malých dětí. Zde tak hrají velkou úlohu rodiče, kteří musí svými interpretacemi
vysvětlit svým potomkům důležitost událostí i pravděpodobnost, že se něco takového
stane třeba jim. Na druhou stranu dává televize možnost tyto velké sociální problémy
prodiskutovat a pomoci dětem v jejich chápání.
Podle některých kritiků je sledování televize pouze bezduchá činnost a nejenom děti
očekávají, že je televize bude bavit, aniž by cokoliv dělaly. Studie ale potvrzují, že si
děti vybírají angažování s médiem a jeho obsah v mnoho aktivním způsobem jako je
například vybírání konkrétních pořadů ke zhlédnutí či aktivní interpretace televizního
obsahu.
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2.2 Televizní konzumace u batolat

Zájem batolat je velmi ovlivněný zájmem osob v jejich okolí. Například umístění batole
na klín a sledování televize s ním výrazně zvyšuje čas, po který batole zajímá televize.
Zdá se také, že jídlo zajišťuje delší období spokojenosti a koncentrace. Batolata, která
dostali napít a najíst během sledování televize pokračovali v uvolněné náladě jako
vnímaví diváci. Výzkumníci uvádí, že je u batolat velmi těžké spočítat čas pozornosti.
Nicméně shodují se, že ve věku 2,5 let jsou děti schopné věnovat pozornost televizi v r
průmětu půl hodiny i déle. Od tohoto věku se čas pozornosti zvyšuje.

Děti kolem

šestého roku život už umí odlišit zpravodajství od hrané tvorby. Je nicméně obtížné
rozeznávat různé žánry, navíc v dnešní době kdy se často mixují a vzniká infotainment,
dokumenty se mixují s hranou tvorbou, reality show jsou v umělém prostředí,
zpravodajské reportáže obsahují rekonstrukci minulosti, reklamy se snaží vypadat jako
pravdivé až vědecké reportáže. Televize podle mnohých „zabíjí“ fantazii, neexistuje na
to ale dostatečně velký počet studií. Hlavním problémem je, že není s kým porovnávat.
Existuje jen málo dětí, které televizi nesledují. Záleží na daleko více věcech. Velkým
tématem je agresivní chování dětí, které by mělo být způsobeno televizí. Autoři se
nicméně přiklání spíše k tomu, že televize může sice inspirovat k agresivního jednání,
ale pouze jedince, kteří už agresivní jsou. Pro ně může být sledování určitého násilného
programu jakýmsi katalyzátorem dalšího agresivního chování. Jinými slovy, televize
neučí děti být agresivními. Podle odhadů už 12 leté dítě v televizi vidělo kolem 20 tisíc
vražd, a kolem 100 tisíce jiných druhů násilí. Jde pouze o odhady na kterých nepanuje
přesná shoda, všichni se nicméně shodují, že děti jsou v televizi vystavováni daleko
většímu násilí a agresivitě, než jakou vídají v běžném životě. Paik a Comstock (1994)
reprezentují autory, podle kterých je negativní efekt na děti dvakrát takový než ten
pozitivní. Podle nich je daleko jednodušší imitovat agresivní chování než to pozitivně
laděné. Naopak Hearold (1986), Mares, Woodard (2005) tvrdí, že efekt pozitivního
vlivu je minimálně tak velký jako ten negativní vliv. Je vidět, že jde o velmi
komplikovanou otázku, na kterou není mezi vědci jednoznačná odpověď.
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PRAKTICKÁ ČÁST
V posledních třech desetiletí je možné vypozorovat větší nabídku mediálního obsahu
určeného pro dětské publikum. Ať už jde o výběr samostatných dětských kanálů, který
se neustále rozšiřuje mimo jiné díky nástupu digitalizace, tak obsah v online prostředí,
jež přímo navazuje nebo se týká televizního vysílání. Veřejnoprávní dětské televize
v Evropě reagují na světové trendy související s digitalizací, nástupem nových médií a
jejich konvergencí. Svůj obsah výrazně gamifikovaly a svoji roli si snaží udržet
nabízením zábavného obsahu s edukativním přesahem. Společně se změnou obsahu také
mění i způsob komunikace, který přestává být klasicky jednosměrný, ale také
v dětských televizích začíná být obousměrný. Televize se svými diváky komunikují a
využívají k tomu nejrůznější komunikační prostředky.

Na českém mediálním trhu

existuje pouze jedna veřejnoprávní televize, která se věnuje výhradně dětskému publiku
– ČT:D (Déčko), který zahájil vysílání 31. 8. 2013.
Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem dětská televize ČT:D komunikuje se svými
diváky, potažmo rodiči prostřednictvím sociálních sítí a internetových stránek. Takto
komplexní uchopení procesů komunikace včetně veškerých podmínek umožňuje nejlépe
kvalitativní design případové studie. V textu jsou prezentovány hlavní výsledky
výzkumné studie zaměřené na specifika komunikace dětské televize ČT:D (Déčka) na
webu a sociálních sítích. Jedním z dalších cílů práce bylo poznání klíčových pracovníků
televize odpovědných za komunikaci s dětským potažmo dospělým divákem. Bylo
zjišťováno, jak dětské publikum vnímají a cílem bylo také zjistit, zda by se jejich
přemýšlení o dětských divácích dalo zařadit spíše do behavioristického či
konstruktivistického paradigmatu. Výsledkem analýzy získaných dat je představení
konkrétních procesů a postupů, které jsou v dětské televizi nastavené a jejich vliv na
konečnou komunikaci s diváky.
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3.1 Metodologie
Praktická část bude vypracována formou případové studie. Ta je podle Gerringa (2011)
nejlépe definována jako intenzivní studie jedné jednotky s cílem generalizovat napříč
větším počtem jednotek. Podle Hendla (2012) se u případové studie očekává, že díky
dokonalému porozumění jednomu případu snáze porozumíme jiným podobným
případům. Tato studie se bude zabývat fungováním oddělení zabývajícího se
komunikací v ČT :D. Jde tedy o studium organizací či institucí. Podle Stakeho (2005)
jde o intrinsitní případovou studii, jelikož se věnuje případu jenom kvůli němu
samotnému. V případové studii bude zaměřeno na specifické charakteristiky ČT :D, se
záměrem získat obecný popis s možností se od případu dál učit. Reprezentativnost nebo
generalizace tak nepřipadá v úvahu. Podle Yina by se případová studie dala zařadit mezi
deskriptivní typ, kdy bude komplexně popisován jev - tedy komunikace ČT :D.
Případové studie se opírají o stejný druh kovariačních důkazů používaných při výzkumu
mimo případové studie. Metoda případové studie je tedy správně chápána jako zvláštní
způsob vymezení případů, nikoliv způsob analýzy případů nebo způsob modelování
kauzálních vztahů. Autor se v publikaci snaží ukázat, že toto chápání osvětluje některé
přetrvávající nejednoznačnosti práce případových studií, nejednoznačnosti, které jsou
do jisté míry stále v praxi vykonávány. Podle autora jsou nedostatky užití metody
případové studie v rámci oboru politické vědy stále zakořeněny v nedostatečném
zhodnocení metodických kompromisů, které tato metoda vyvolává.
Jde o kvalitativní výzkum, k jehož charakteristikám podle Brymana (1988) patří pohled
z perspektivy subjektu, popis všedních detailů každodenní reality a chápání chování a
významu v sociálním kontextu. Jde zde kladem důraz na proces a čas, preference
otevřeného a málo strukturovaného designu výzkumu a vyhýbání se koncepcím a
teoriím v počátku výzkumu (Bryman, 1988). Jedním z hlavních přístupů kvalitativního
výzkumu je právě případová studie, která se zaměřuje na podrobný popis a rozbor
jednoho, nebo několika málo případů. Předpokladem je, že důkladné porozumění a
prozkoumání konkrétního případu umožní lepší pochopení i jiných, podobných případů.
Na konci studie se případ vřazuje do širších souvislostí (Hendl 2012, Bryman, 2012).
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Podle Brymana (1988) v rámci kvalitativního výzkumu existuje tendence k
anekdotickému přístupu při práci s daty ve vztahu k závěrům či vysvětlením. „Krátkých
rozprav, útržků z nestrukturovaných rozhovorů nebo příkladů partikulárního jednání je
užíváno jako důkazů určitých tvrzení. Důvody k nespokojenosti spočívají v tom, že
reprezentativnost či obecná platnost těchto fragmentů je zřídkakdy stanovena. Terénní
poznámky anebo rozšířené přepisy rozhovorů navíc bývají jen vzácně k dispozici.“
(Bryman, 1988).

Existuje

kontrast

mezi

případovou

studií

a

případovou

studií

jako

sérii

charakteristických sil a slabých stránek - afinity - spíše než jako antagonistické přístupy
k empirickému světu. Autor také upozorňuje na vnímané „nepřátelství“ mezi
případovou studií a výzkumem bez případových studií. To považuje za z velké části
neopodstatněné a považuje ho za mylnou představu. Závěr, vyplývající z tohoto
metodologického zkoumání, se týká doplňkovosti projektů výzkumu s jedinou
jednotkou a mezi jednotkami (Gerring, 2011).

3.1.2 Metody
Výzkumné šetření probíhalo v několika fázích v rozmezí listopadu 2018 až dubna 2019.
V rámci šetření byla použita celá řada metod a technik sběru dat. V první řadě šlo o
dlouhodobé sledování multimediálního obsahu ať už na Facebooku ČT :D nebo na
webu www.decko.cz. Na základě obsahové analýzy byly postupně připraveny
rozhovory s návodem s klíčovými pracovníky televize. Celkem pak byly uskutečněny tři
rozhovory.
Typem sběru dat tak byly rozhovory a obsahová analýza dokumentů. Podle Dvořákové
je obsahová analýza je více či méně uspořádána deskripce dat i jejich formálně
vymezenou explanací. Jejím nejčastěji uznávaným kladem je aplikovatelnost na
různorodé typy nejenom textových dat. V některých textech je obsahová analýza
myšlena pouze jako kvantitativní metoda analýzy dat (Dvořáková, 2010). V této studii
je ale použita výhradně kvalitativní analýza. Obsahová analýza je v tomto výzkumu
vhodná, jelikož cílem je odhalit základní obsahové charakteristiky komunikace s
dětským divákem, význam jednání pracovníků ČT :D, nebo témata vyskytující se ve
zkoumaných dokumentech a materiálech.
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Tabulka 1: Klíčové dokumenty zvolené pro obsahovou analýzu
Dokument
Odkaz
Kodex České televize

https://1url.cz/7MTpO

Programové pilíře ČT:D

https://1url.cz/wMTpX

Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018

https://1url.cz/cMTpv

Netištění přílohy výroční zprávy

https://1url.cz/QMTp5

Hodnocení plnění veřejné služby
Zdroj: Vlastní zpracování

https://1url.cz/nMTpb

Při identifikaci dokumentu poslouží obsahová analýza jako vhodný nástroj objektivní
charakteristiky toho, jakým tématem se dokument zabývá a jaké jsou jeho stěžejní body.
Obsahová analýza je v tomto výzkumu vhodným nástrojem také pro odhalení trendů
nebo důvodů, proč jsou používány jednotlivé nástroje komunikace pracovníky ČT :D
(Hendl, 2012; Haman, 1986).
Rozhovory byly vedeny pomocí návodu, kdy bude probrán seznam předem daných
témat, která je potřeba probrat, ale není daná pevná struktura rozhovoru. Výhodou je, že
lze zohlednit potřeby a zaměření dotazovaného. Nejdůležitější a citlivá témata byla
zařazena ke konci rozhovorů. Budou využity prohlubující a sondážní otázky v závislosti
na kontextu. Půjde o problémově zaměřené rozhovory, kdy se v rozhovoru nadnese
problém a poté se k němu bude v otázkách stále vraceno. Zjištěné informace mají
osvětlit daný problém, v tomto případě komunikaci s dětským a dospělým divákem ale
také pohled pracovníků a jejich vnímají dětského diváka (Hendl, 2012).
Tazateli zůstává v této formě dotazování volnost přizpůsobovat formulace otázek podle
dané situace a také co nejefektivněji využít čas k rozhovoru. Zároveň tato metoda
umožňuje provést rozhovory s několika participanty strukturovaněji a ulehčuje jejich
srovnání. Metoda pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale zároveň dovoluje
dotazovanému uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti (Hendl, 2012). Klíčovou fází
k uskutečnění případového šetření je výběr participantů. Specifikem tohoto postupu
bylo dvojí kritérium výběru.
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Prvním kritériem je charakteristika pracovníků ČT :D, kteří mají přímý vliv na obsah
komunikace s dětským divákem. Byli vyhledáni takoví participanti, kteří se přímo
účastní na komunikaci s dětským divákem, potažmo jejich rodičem. Druhým pilířem
výběru byl pak výběr takového participanta, který se účastní komunikace nepřímo,
prostřednictvím her, které se vyskytují na internetových stránkách ČT :D. V mém
výzkumu jsem hledal zkušené pracovníky, které se dané práci věnují minimálně 3 roky.
Na základě těchto kritérií a podmínek se nakonec podařilo zvolit vhodné participanty.
Tabulka 2: Participanti
Jméno

Funkce

Datum rozhovoru

Délka

Jana Cvancingerová

Redaktorka webu

5. 3. 2019

50 minut

Rebeka Maxová

Social media redaktorka

5. 3. 2019

55 minut

Kristýna Volná

Game designerka

5. 3. 2019

61 minut

Zdroj: Vlastní zpracování
Nicméně někteří autoři upozorňují na nedostatky rozhovorů, podle Mosera a Kaltona
(1986) mají participanti tendenci poskytovat nepřesné a neúplné odpovědi v případech,
kdy pro ně není téma výzkumu zajímavé. Mohou se také vyskytovat nepravdivé
odpovědi. Vzhledem k tomu, že u tohoto výzkumu je ale rozhovor veden přímo na téma
pracovní náplně participantů, existuje zde předpoklad, že pro ně je dané téma dostatečně
zajímavé. Bryman (2012) dále upozorňuje na sklon k sociální desirabilitě, kdy
participanti odpovídají tak, jak si myslí, že se od nich očekává. Vliv na sociální
desirabilitu má pouhá přítomnost výzkumníka. Podle Brymana mohou odpovídat buď
tak, jak od nich očekává výzkumník anebo tak, jak si myslí, že je společensky
vyžadováno. Na tyto nedostatky bude během výzkumu brán zřetel a budou
minimalizovány obsahovou analýzou dalších dokumentů.
Obsahově analyzovány byly veřejné dokumenty, kdy bude analyzován obsah, jazyk i
slova. Bude analyzován také audiovizuální obsah a hry na webu www.decko.cz.
Využívání webových stránek s sebou ale nese také určitá úskalí, jak upozorňuje Bryman
(2012). Webový obsah je totiž velmi nestálý, rychle vzniká i zaniká a je třeba se ujistit,
zda webový obsah je stále funkční a aktuální. Internet jako takový je velmi proměnlivý,
neustále živý a mění se každou vteřinu.
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Kvůli této nestálosti se mohou objevovat pochybnosti o tom, zda je možní poznat, na
kolik jsou webové stránky skutečně reprezentativní (Bryman, 2012).
Zvolenou obsahovou analýzou byla tematická analýza, která nabízí flexibilní přístup a
je možné ji využít u zdánlivě neslučitelných materiálů jako tomu je v tomto případě,
kdy se analyzují mluvené, psané i audiovizuální materiály. Tyto materiály dávají
v tematické analýze smysl na základě společných témat. Témata jsou myšlena jako
soubor vzorů či společných myšlenek, které se opakují v rámci celku. Zda se jedná o
téma, je na rozhodnutí autora a záleží jednak na kvalitativním výskytu, tak i na kvalitě.
Cílem je lepší porozumění komunikace pracovníků ČT :D v rámci dětské televize.
Záporem této metody je nicméně určitý redukcionismus, nebo zjednodušování na bázi
symbolismu, kdy jasně vyjádřený fakt může být ovlivněn interpretací výzkumníka a jiný
analytik může dojít k jinému závěru (Hendl, 2012).
Nejdříve budou vytvořeny jednotlivé kategorie, následně budou vytvořeny vzorky a
posledním krokem budou redukovány informace pomocí otevřeného kódování.
V nasbíraných datech budou identifikována jednotlivá témata, kterým budou přirazena
označení Tento seznam témat se bude během analýzy průběžně doplňovat a upravovat.
Datům budou přisuzovány různé vlastnosti dle cílů výzkumu, podle nichž je možné
rozlišit události spadající do stejné kategorie. Kódy budou zvoleny tak, aby zahrnovaly
konkrétní jevy (např. vybírání pořadů ke sledování) v materiálech do obecnějších
konceptů (např. aktivní diváctví). Výsledkem bude seznam konceptů a kategorií, která
dají přehled o jednotlivých tématech (Hendl, 2016, Bryman, 1988).
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3.3 Výsledky
V této části práci budou uvedena jednotlivá zjištění studie. Z výzkumu vyplynulo
celkem pět zjištění, která přímo navazují na teoretickou část. Tato zjištění se týkají
diskurzu, který využívají pracovníci televize. Bylo zjišťováno, jak nahlížejí na svoje
diváky. V této části se vychází z paradigmatu behavioristického a také z navazujícího
konstruktivistického přístupu. Bylo také zjišťováno, jaký hlavní cíl sledují pracovníci
ČT :D při komunikaci se svými diváky. Byla taktéž analyzována samotná komunikace a
její obsah. Ve výsledcích je také uvedeno, jaký důvod existence deklarují pracovníci ČT
:D o sociálních sítích, a jak moc je využívají.

3.3.1 Kontext
ČT :D je dětská stanice České televize, která je určena dětem od 4 do 12 let. Program
stanice je multižánrový a podle tvůrců má být pro děti bezpečný. Stanice vysílá denně
od 6 hodin do 20 hodin, mimo tuto vysílací dobu na stejném kanálu vysílá stanice ČT
Art. Stanice má vlastní webovou stránku, kde najdou uživatelé veškeré informace
k pořadům, hry a zábavu www.decko.cz. Celý web a online komunikaci s dětskými i
dospělými diváky má starosti online tým, který sídlí v budově „Rohlíku“ na Kavčích
horách v Praze. Pod web spadá také správa sociálních sítí – Facebooku a Instagramu.
Déčko je podle posledních dostupných dat nejsledovanější dětskou televizí v Česku.
Jedná se také o nejsledovanější veřejnoprávní dětskou televizí v Evropě (Déčko, 2019).
Déčko nabízí dětským divákům hrané i animované filmy a pohádky vlastní tvorby, dále
zábavné vzdělávání, pravidelné magazíny ale i sportovní a zpravodajské příspěvky.
Televize také vysílá celou řadu zahraničních převzatých seriálů a pořadů např. od BBC,
ZDF či ARD - Tyto pořady jsou zábavné a současně i naučné. Program Déčka je
rozlišován na pořady pro menší a starší děti. Děti ve věku od 4 do 8 let – to jsou
předškolní děti a mladší školáci – pro ně je určen program ráno a dopoledne. Odpolední
vysílání je pak především určeno starším školákům ve věku 8 až 12 let. Pro stejnou
věkovou skupinu je určený i web, kde je umístěný veškerý vlastní audiovizuální obsah a
také hry, soutěže a články. Česká televize má vlastí kodex, který stanovuje normy
naplňování veřejné služby a vztahuje se tak na vysílání Déčka. Normy jsou závazné pro
všechny zaměstnance České televize a jejich porušení je považováno za porušení
pracovní kázně.
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Kodex obsahuje soubor zásad, jež jsou dostatečně konkrétní a tím pádem snadno
vymahatelné. Slouží jako návod pro řešení konkrétních otázek a problematických míst
televizního vysílání, ale také jako závazek kvality divákům a veřejnosti.
Kodex vychází ze zákona o České televizi a z pojetí veřejné služby, jež má zajišťovat
přístup k informacím, kultuře, vzdělání a zábavě pro všechny občany a skupiny lidí
žijící na území České republiky. Tím mimo jiné napomáhá informační a kulturní
seberealizaci rozmanitých menšin, které se ocitají mimo hlavní proud názorů, kultury a
zábavy. Má poskytovat nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře.
Představuje platformu pro veřejnou diskusi, ve které je možné vyjadřovat nejširší možné
spektrum názorů a hledisek.
Zvláštní pozornost Česká televize dle kodexu věnuje dětskému divákovi. Tomu má za
cíl především pomáhat objevovat a přijímat za vlastní hodnoty slušnosti, pracovitosti,
vzdělanosti a úcty k životnímu prostředí. Této úloze přizpůsobuje celkovou skladbu a
charakter pořadů určených dětskému publiku, tedy i na kanále ČT :D. V kodexu
nicméně televize dále uvádí, že si je vědoma toho, že pakliže pořadem děti dostatečně
nezaujme, nemůže uvedené povinnosti dostát. Říká tak, že určitý prvek zábavy tam
musí být a nestačí děti jen „suše“ informovat.
Zvláštní důraz dává Česká televize na zprostředkování tradice české a světové pohádky,
filmy pro děti a mládež, soutěže, vzdělávací a výchovné pořady. Česká televize má také
přispívat ke kulturní orientaci a popularizaci sportu. Sama sebe Česká televize označuje
za „prakticky jediného tuzemského stálého producenta televizní tvorby pro děti a
mládež.“ Česká televize se také ve svém kodexu zavazuje informovat děti i rodiče o
míře času, který odborníci doporučují dětem k trávení u televizního vysílání. Na
internetu a na teletextu má zveřejňovat relevantní poznatky zabývající se dopady
televizního vysílání na děti.
Česká televize také podle kodexu provozuje nepřetržitě informační telefonní linku
poskytující rodičům poradenství o vlivu aktuálně vysílaných pořadů na děti a mládež.
Ve svých obsazích pro děti a mládež dává Česká televize prostor ukázkám možností
inkluze zdravotně postižených dětí mezi děti zdravé.
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Je-li to možné, tak Česká televize i během natáčení pořadů pro děti dbá o to, aby mezi
účinkujícími byly i děti a lidé se zdravotním postižením. Podobně Česká televize
pomáhá národnostní a etnické toleranci. Při natáčení pořadů tak dětští účinkující
zahrnují i národnostní, rasové či etnické menšiny žijící na území České republiky.
Pakliže ve vysílacím čase určeném dětem a mládeži jsou obsaženy komerční části
programu, kontroluje Česká televize, aby tento obsah nemohl negativně působit na
vývoj dětských diváků. Nesmí v nich zanechat pocit méněcennosti, pokud toto zboží či
službu nezískají. Česká televize rovněž kontroluje programové upoutávky na vlastní
pořady, aby nemohly negativně ovlivnit vývoj dětského diváka (Česká televize: Kodex
ČT: Čl. 2 zvláštní pozornost dětskému divákovi).

3.3.2 ČT :D přistupuje k divákům jako k aktivnímu publiku

Podstatným cílem této práce je zjistit, jak svoji cílovou skupinu vnímají klíčoví
pracovníci Déčka odpovědní za komunikaci s dětským divákem a to jak přímou, tak
nepřímou. Výzkum zjistil, že pracovníci televize přistupují k divákům jako k aktivnímu
publiku a to i přesto, že se v jejich sděleních ukazují náznaky kognitivního přístupu.
Děti si ale samy vybírají, jaký obsah budou konzumovat, jaké hry budou hrát a jaký
význam konzumovanému obsahu přisoudí.
Pracovníci televize tvrdí, že záleží na věku konkrétního příjemce komunikace. Jak uvádí
game designerka Kristýna Volná: „Déčko jako takové pokrývá cílovou skupinu od 4 do
12 let a tam je obrovský rozdíl, jakým způsobem hrají malé děti, a jakým způsobem
hrají velké děti.“ Přestože cílová skupina končí ve 12 letech, v praxi děti odchází
k jiným webům kvůli kvalitnějším hrám už v deseti letech. Právě hry jsou podle
pracovníků televize hlavním důvodem, proč dětští diváci web vůbec navštěvují.
Většinou, zde hledají hru ke konkrétnímu pořadu.
Podle Volné děti kolem 10. roku raději hrají jiné kvalitnější dostupné hry online.
„Protože pak zejména u kluků jim toho nemáme moc co nabídnout, protože samozřejmě
obtížně soupeříme s áčkovýma hrama, desetiletý kluk typicky hraje World of tanks
(bezplatná online střílečka o tancích – pozn. autora) nebo nějakou jinou hru, kterou my
nemůžeme z mnoha ohledů nabídnout,“ uvedla Volná. Naráží na rozpočtové důvody,
ale také na etické aspekty.
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O násilí se píše v kodexu České televize, ten upozorňuje, že „ke každému drastickému
záběru je nutné přistupovat s vědomím, že divák jej uvidí, na rozdíl od pracovníků
České televize, poprvé, zatímco redaktoři, kameramani, editoři jsou na násilné scény na
obrazovce zpravidla zvyklí.“ Kodex připomíná, že některé informace mohou dětem
posloužit jako návod. Násilí je také jednou ze třech oblastí, které se ČT :D ve své
komunikaci s dětmi vyhýbá. Dalšími oblastmi je náboženství a sexualita.
V souvislosti s hrami umístěnými na webu Déčka považují pracovníci svoji cílovou
skupinu za aktivní. Aktivně si vybírají, které hry budou hrát a aktivně je hrají, nikoliv
bezmyšlenkovitě bez přidané hodnoty a vytváření vlastního významu. Ve hrách mají
možnost se učit a zjišťovat aktivně nové informace prostřednictvím videí ve hrách.
„Například ve hře Div, kde je třeba to, že je kvízová otázka, ale děti mají možnost si
pustit video, kde je ta odpověď obsažena. Nabízíme možnost tu otázku okamžitě
dohledat,“ uvedla Volná. Pomocí těchto her se snaží pracovníci o zaktivování cílové
skupiny, prostřednictvím analýzy her na Déčku lze vysledovat, že opravdu každá z her
obsahuje více či méně prvky vzdělávání.
Cílem Déčka je dle webu také podporovat vlastní aktivity a činorodost dětí. Pořady
v televizi jsou proto informačního charakteru o zajímavých akcích, což má děti
podněcovat k vlastní aktivitě. Jsou tam například ukázky různých zájmových činností,
sportu nebo výtvarných akcí. „Cílem je tedy vést děti k aktivnímu způsobu života,“
uvádí web.
Autoři upozorňují, že hry musí být spjaty s konkrétními pořady, které jsou vysílány na
ČT :D. „Obecně ten náš web slouží jako podpora pořadů na Déčku (…) Typicky, když
pořad je sám o sobě edukativní soutěž, tak k němu často uděláme kvíz. Na těch kvízech
mě fascinuje, že to ty děti rády hrají,“ uvedla Volná. Pomocí uživatelského testování
bylo zjištěno, že děti tyto edukativní hry, především kvízy, hrají často a rády. Vůbec
nejhranějšími hrami na webu Déčka jsou pak adventury.
Podle informací z ČT :D se ale oblíbenost her časem změnila. V prvopočátcích nebyl
nejoblíbenější hrou kvíz nýbrž hra „Draci v hrnci“. Ta navazuje na pořad o vaření.
Takto hru popisuje její tvůrkyně: „Je to taková hra, kde si děti můžou v kuchyni vyrobit
nějaký pokrm a mohou s ním nakrmit draky.
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Hra umožnovala kreativní práci s pokrmem, například během uživatelského testování
zde byla jedna holčička, která jenom mixovala pokrmy a vlastně už jí potom nezajímala
ta další fáze, chtěla vědět, jestli může rozmixovat třeba bonbony a další věci, zajímalo
jí, jak to bude vypadat.“
Stanovisko Déčka na webových stránkách, uvádí, že dělení programu pro mladší a starší
děti je z toho důvodu, aby se děti samy naučily vybírat jen konkrétní pořady a neseděly
u televize celý den. Podobnou filozofii razí také pracovníci webu.
Redaktorka webu Jana Cvancingerová to ilustruje domněnkou, že záleží na tom,
z jakého rodinného zázemí dětský divák pochází: „Jak ho ten rodič k televizi pustí, nebo
nepustí, jak moc může brouzdat na tom internetu.“ Pokud má dítě omezený čas, je spíše
aktivní v rámci toho, jaký obsah si ke konzumaci vybere. „Pokud mu dá čas jen hodinu
denně na internetu, tak si velmi rozmyslí, co z toho webu si vybere, než když tam může
být celý den,“ uvedla Cvancingerová. Podle ní záleží na tom, z jaké sociální skupiny
dítě pochází a také na tom, jaký má přístup k technologiím. „Je rozdíl mezi Prahou a
mimopražskými dětmi v tom, že děti z Prahy mají lepší technologie a větší přístup
k internetu, ale už se to víc stírá. Před 2 lety byl rozdíl markantnější,“ uvedla s tím, že
vychází z konkrétních studií, které televize provedla. „Na jejich zkušenosti
s technologiemi je velmi vidět vztah k webu. Když máme nějaké akce, tak občas sahají
po displeji, myslí si, že to je touchpad, jiný neumí ani chytnout myš,“ dodala si Maxová.

3.3.3 Cílem ČT :D je vytvářet obsah, který je edutainment

Pracovníci komunikace webu ČT:D se shodují, že jejich cílem je nabídnout dětem
inteligentní obsah, který vhodně doplní televizní tvorbu. Tento obsah mývá často
edukativní přesah, což je zřetelné z webových stránek www.decko.cz. Z osmnácti

odkazů, které měl tento web 17. 3. 2019 na homepage by se dala většina považovat za
edukativní. 4 odkazy obsahovaly hru s kvízovými otázkami, 3 odkazy obsahovaly tipy
na vyrobení něčeho, 2 odkazy byly vyloženě naučného charakteru a 2 odkazy
obsahovaly soutěžní znalostí otázky. Sami pracovníci se během rozhovoru několikrát
odkazovali na „edutainment,“ o který se údajně snaží. Sami tento výraz vysvětlují slovy
„zábavné vzdělávání“.
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O zábavním vzdělávání hovoří také výroční zpráva za rok 2018. Podle ní plánuje stanice
rozšiřovat propojení televizního a webového obsahu nejen v oblasti zábavného
vzdělávání. Přítomnost Déčka chce navíc posilovat na dalších digitálních platformách
včetně rozšiřování vzdělávací role prostřednictvím nových a inovativních aplikací na
smartphonech, tabletech atd.
V porovnání s jinými dětskými televizemi na českém trhu co se programu týče, je také
výrazně větší zastoupení vzdělávacích pořadů. Ty mají dle televize za cíl „děti
zábavnou formou vzdělávat a inspirovat je k vlastním aktivitám.“ Televize, stejně jako
web, se snaží o to plnit vzdělávací roli nikoliv prvoplánově. Informace, znalosti a
nejrůznější poznatky se dětskému divákovi pokouší předat mimoděk, jako součást
zábavního programu.
Oddělení komunikace ČT :D pak vede testování, jakým způsobem a zda vůbec se děti
z jejich obsahu, především online her, učí. Rozhovory s pracovníky naznačují, že je
výsledky jejich práce skutečně zajímají a to dlouhodobě. Jejich výroky ale napovídají
tomu, že si skutečným dopadem nejsou jisti. „Snažíme se teoreticky zjišťovat, jaký
přesah to ve skutečnosti má. Pro nás je to věčná otázka,“ uvedla například Volná.
Jedním z posledních testování bylo zjišťování vlivu grafické podoby hry na učení.
„Zajímalo nás, jestli je pro děti důležité, zda má hra hezkou nebo ošklivou grafiku a
jestli to ovlivní, co se ze hry naučí,“ vysvětlila Volná důvody výzkumu. Dětí se nejdříve
ptali, kterou hru samy považují za hezkou a kterou za ošklivou. Pokud si děti samy
mohly vybrat, kterou hru budou hrát, raději zvolily tu, kterou předtím samy označili za
hezkou. Nutno podotknout, že na tom, která je hezká a která je ošklivá se s výzkumníky
shodli. Lze tedy vyvodit, že ta „ošklivější“ byla méně graficky propracovaná.
Výzkumníky také zajímalo, ze které hry se děti více naučí a zda na to má vliv grafická
podoba. „Co se týče edukativních přesahů, tak lépe vyšla ta ošklivá hra. Víc se naučily,“
dodala Volná. Vysvětlení sama nenabídla.
„Máme povinnost, aby každá hra byla navázaná k nějakému pořadu. Vždy se snažíme,
aby hra měla nějaký přesah. Aby to nebylo bezmyšlenkovité. Máme třeba klikačku,
jmenuje se to Teleskop, a je tam vesmír, kde se kliká a staví se tam vesmírné základny,
ale zároveň tam jsou přítomny kartičky, které dítě vzdělává o vesmíru,“ dodala Maxová.
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Přestože je pro pracovníky tvorba a nabízení vzdělávacího obsahu důležité, samy ji
nepovažují za prioritu. „Nemáme ambice nahrazovat školu, pouze nabízíme inteligentní
zábavu. Jsme v kontaktu se školami. Děláme pracovní listy, máme databázi
tříminutových videí sestříhaných k určitým tématům. Učitelé mohou pouštět tato videa
během vyučování. Děláme exkurze, navštěvujeme školy, ale není to naše priorita.
Překlápíme televizní obsah do her a do webu,“ uvádí společně. Samotná televize
nicméně na svých stránkách považuje vzdělávání dětí za jednu z klíčových úloh
veřejnoprávní dětské stanice.
Kodex ČT poukazuje na to, že předpokladem vzdělávací úlohy pořadu je nejprve děti
zaujmout. „Cílem zábavně-vzdělávacích i jiných pořadů je proto děti v prvé řadě
zaujmout a získat jejich pozornost a v druhé řadě jim zprostředkovávat nové poznatky,“
uvádí web.
Z obsahové analýzy otázek v kvízech a hrách na webu bylo zjištěno, že některé otázky
neodpovídají učivu, které se učí cílová skupina. Příkladem můžou být otázky na význam
vzorce e = mc2, nebo definice kinetické energie. Tvůrci her si to uvědomovali, jde prý o
záměr. „Je to tak, že když tu hru hrajete potřetí tak vždycky jedna ze tří odpovědí je
správně, takže se ukázalo, že když je ten kvíz prostředkem k něčemu dalšímu, že se to
ty děti naučí,“ uvedla Volná. Například ve hře Kvízonauti jsou velmi obtížné otázky.
Autoři prý vycházejí z toho, jak je nastavený pořad, ke kterému se hra váže. „Ten je pro
tu nejstarší cílovou skupinu, 10 – 12 let, a ty otázky jsou z chemie, fyziky, astronomie,
z geologie atp. Ty děti, když mají důvod, tak se to pak naučí,“ uvádí autoři.

3.3.4 Komunikace ČT :D s diváky se snaží být obousměrná a
vstřícná
Komunikace s diváky ať už dospělými anebo dětskými se liší podle toho, přes kterou

platformu s nimi ČT :D komunikuje. Je ve většině případů obousměrná. Zatímco na
webu se divákům tyká, na Facebooku se jim výhradně vyká. Je to dané především
domnělým příjemcem komunikace. Sociální sítě jsou totiž formálně až od 13 let. Cílová
skupina se tam tedy nemá vyskytovat. Proto pracovníci televize automaticky očekávají,
že je tam sledují pouze rodiče. Opakem je web.
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„Na webu se do komunikace s rodiči nepouštíme, pouze v případech, kdy nám napíšou
mail, těm odpovídáme. Jinak tykáme, na sociálních sítích vykáme,“ uvedla Volná.
„Jsme internetové hřiště, tam si všichni tykáme,“ dodala k webu redaktorka Jana
Cvancingerová.
Tvůrci komunikace uvedli, že si jsou vědomi toho, že v dnešní době mají sociální sítě i
děti pod 13 let. „Facebook i Instagram mají dnes děti, kterým je méně než 10, co si
budeme říkat, oni tam jsou, a i když my komunikujeme v plurálu a bavíme s rodiči tak
víme, že nás sledují i děti. To nijak neovlivníme,“ dodala Volná. O komunikaci na webu
se stará Jana Cvancingerová. Podle ní se děti přes web často snaží spojit a komunikovat
s fiktivními postavami z oblíbených pořadů.
„Oni většinou píšou: Ahoj Duháčku, jak se dnes máš, kolik ti je let, co děláš? Takže my
řekneme: Ahoj Pepíku, mám se krásně a poletuju si tady,“ uvedla z praxe
Cvancingerová s tím, že dětské diváky nechávají žít při vědomí, že skutečně komunikují
s fiktivní postavou. Tato komunikace ale není v žádném případě jednotná. Personalizuje
se přímo na míru odesílatele. „Pokud se ptají, jak se máte na Déčku, tak odpovídáme
jako tým Déčka. Když víme, že to je rodič tak samozřejmě vykáme. Výherci soutěže
tykáme. Takhle je to nastavené,“ přiblížila.
Nedílnou součástí komunikace na webu je také vyplňování formulářů. Příkladem může
být odpovídání na soutěžní otázky, posílání vzkazů soutěžícím ve Stardance, nebo třeba
výzvy týkající námětů na obsah jednotlivých dílů. Zdaleka ne všechny obsahy se ovšem
dostanou až přímo na web. Pracovníci přiznávají, že z formulářů vybírají jen zlomek,
ten navíc často velmi editují a upravují. Přesná pravidla ovšem neexistují a záleží na
uvážení pracovníků televize. „Někdy to necháme i s chybou když je to roztomilé,“
uvedla Maxová. Na webu existuje mnoho formulářů, kam mohou psát jak děti, tak
rodiče. „Záleží na tom, jak je stránka postavena. Pokud je to soutěž přes formuláře, tak
to píšou hlavně děti, pak tam jsou dotazy, to taky píšou děti a pak je formulář Kouzelná
školka a tam je formulář pro rodiče aby posílali dotazy nebo náměty,“ vysvětlila
Cvancingerová.

42
„Když nám přijde reakce od rodičů, přes naše formuláře, vždy se snažíme reagovat nebo
je posílat dál. Denně chodí desítky dotazů. Máme vzkazníky, tak občas přijde nadávka,
to se nepublikuje. Vždy je tam naše kontrola. V mailech jsou zdvořilejší. To jsou děti,
kteří zkouší, co se stane a ono se nic nestane,“ dodala Maxová.
Zájem o vyplňování formulářů dětskými diváky je velmi rozdílný. Například během
Stardanec chodilo kolem 300 vzkazů soutěžícím denně. „Když napíše někdo pětkrát:
držím pěsti, tak to vybereme jen jednou. Snažíme se vybírat zajímavé reakce, nebo
roztomilé, jde to přes jednoho člověka, který to dělá podle nejlepšího vědomí
a svědomí. Snaží se všem alespoň odpovědět, když už jejich vzkaz nezveřejní, pakliže
se na něco ptají,“ uvedla Cvancingerová a Maxová. Nicméně uvedení e-mailu není
povinné, pracovníci tak odpovídají pouze, pokud je e-mail uvedený.
Přístup ke komunikaci s dospělými diváky mají pracovníci televize otevřený a
přátelský. „Snažíme se s lidmi moc nepřít a přistupovat k tomu, že i když na nás nejsou
milý tak je to nějaká služba a pomáháme tím zlepšovat přijetí České televize,“ uvedla
Maxová. Většinou se prý dospělý diváci na ně obrací kvůli maličkostem. Pracovníci
komunikace prý snaží vycházet vstříc. „V letní soutěži se občas dělo že, i když byli
kešky hlídané a kontrolované, tak se občas stalo, že se nějaká ztratila. Tak jsme dělali
to, že jsme museli posílat kódy a uklidňovat je. Berou to vážně, ale to chceme. Máme
připravené malé dárky, které můžeme rozesílat,“ vysvětlila Maxová. Podle výroční
zprávy chce Déčko udržet tradice letních prázdninových soutěží se vzdělávacím
přesahem, jež v sobě dokážou propojit televizi, web a aktivity venku
Online oddělení Déčka má domluvu s diváckým centrem. „Pokud otázka diváků
směřuje na hru nebo na něco, co se týká našeho webu, tak nám to přeposílají nebo volají
a my to vždycky nějak reagujeme. Záleží na tom, jak velký je to problém. Když to
nepatří do našeho pole působnosti tak se to posouvá do výroby a komunikuje se
s programem, většinou se ptají, kdy se co vysílá nebo, kde to můžou najít a podobně.
Pakliže běží soutěže, reakci je víc,“ uvedla Cvancingerová. Podle ní je 80 %
komunikace pozitivní, pak je menší část dětských diváků, co zkouší, co se stane pakliže
napíšou vulgarismus a pak jsou 3 % lidí, kteří jsou negativní. „Dělají z komára
velblouda, a vadí jím úplně všechno. Každý má jinou představu o světě. Ta hranice je
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nastavitelná pro každého jinak. Snažíme se být upřímní a zdvořilí,“ uvedla
Cvacncingerová.
Maxová pak přidala osobní zkušenost. „Jednou za čas napíše rozhořčená matka, že má
pocit, že jsme nějakým způsobem ublížili jejímu dítěti. To pak vždycky řešíme.
Nevyhrál soutěž, nevyhrál dárek. Psala mi o Vánocích a viděla Jů a Hele, kde se bavili o
neštovicích a Mufovi se zdálo o tom, že má neštovice kvůli tomu, že zlobil. A ta
holčička to viděla, a zrovna ty neštovice taky dostala a myslela si, že kvůli tomu, že
zlobila. Maminka dokonce přiložila fotku dcery s neštovicemi vedle vánočního
stromečku S tou jsme to řešili, poslala jsem jí balíček dárečků,“ uvedla Maxová.
Přestože ČT :D vyžaduje pro vytvoření profilu e-mail rodiče nebo zákonného zástupce,
v potvrzovacím e-mailu tým Déčka tyká. V tomto případě je přitom jasné, že příjemcem
komunikace je rodič.
Ukázka e-mailové registrační komunikace:
Ahoj kamaráde!
Gratulujeme ti k vytvoření účtu se jménem Jardax2010.
Toto jméno teď můžeš použít k přihlášení na adrese www.decko.cz a v agentské hře
DIV.
Rádi bychom předešli nedorozumění, a proto se potřebujeme ujistit, že za registrací
opravdu stojíš ty. Pomůžeš nám?
Na webu existuje odkaz „Napiš nám“. Právě tam chodí nejvíce otázek a vzkazů. Na
odpověď mají pracovníci komunikace podle informací na webu 30 dní. Podle svých
slov se ale snaží odpovídat co nejdříve. Podle Cvancingerové aktuálně neprobíhá velký
projekt, kvůli kterému by děti masivně psaly. „Často ani neví, na co se ptají, my to
netušíme, musíme zjistit ty informace,“ uvedla Cvancingerová. Stává se, že děti se ptají
na online hry, kdy neví, jak se dostat dál nebo jim něco nefunguje. V takovém případě
probíhá obousměrná komunikace. „Chceme, aby nám poslali screenshot, a pak se
snažíme pomoct,“ uvedla Maxová.
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Na webu se říká uživatelům persona. Déčko má vytvořené čtyři persony. Kluk a holka
mladšího věku, a kluk a holka staršího věku. „Máme jasnější představy o nějakých
divácích, víme, že na náš web chodí o trochu více holky. Víme, že kolem desátého roku
života nás opouští. Velká skupina jsou děti kolem šesti let, hrají hry a koukají na
Kouzelnou školku. A druhá větší skupina jsou starší děti, víc holky, které zajímají
pořady a hry jako Draci v hrnci, návody a tvoření,“ popsala Volná.

3.3.5 ČT :D považuje svoji roli za proměnlivou v závislosti na
zkušenosti dětí
Podle pracovníků televize záleží hlavně na sociální skupině, ze které děti pochází.

Velkou roli hraje web i televize u určité skupiny dětí, jejichž rodiče více dbají na to,
jaký obsah povolují svým dětem konzumovat. Existuje skupina rodičů, která povoluje
dětem Déčko, ať už televizi nebo web, a nerada jim dovoluje konzumovat nějaký jiný
mediální obsah. „Tam máme výlučné postavení, té jedničky. Pak je skupina rodičů,
která není tolik opatrná v tom, jaký multimediální obsah jejich děti konzumují, a tam tu
roli máme menší,“ popsala Volná. Podle ní hraje Déčko největší roli právě u dětí rodičů,
kteří se nejvíce zajímají o obsah, který nechávají své děti konzumovat. „Budujeme
značku bezpečného prostředí pro děti, kde mohou konzumovat multimediální obsah a
nemůže se jim nic stát. Je to bez reklamy a nemohou dostat nezávadný obsah, nemohou
se nikam prokliknout,“ uvedla Cvacingerová.
Pracovníci televize několikrát zopakovali, že jejich hlavním cílem je nabízet dětem
inteligentní obsah. Jsou si vědomi toho, že nějaký multimediální obsah děti budou
konzumovat v každém případě. Oni se tak snaží nabízet v jejich očích neškodný,
edukativní a pozitivní obsah. „Jsme smíření s tím, že i ta dnešní dětská generace čas na
internetu tráví, stejně tak jako všichni. Bylo by pokrytecké předstírat, že když dospělí
jsou na webu, a sledují televizi, tak že ty děti ne. My se snažíme to brát jako fakt a
snažíme se nabídnout obsah, který bude mít nějaký edukativní přesah a nebude
závadný,“ řekla Volná.
Pomocí uživatelského testování bylo zjištěno, že role webu v životech dětí záleží také
na jejich vztahu k technologiím. Podle vnímání pracovníků televize nezáleží ani tolik na
věku ale hlavně na tom, jaké má dítě zkušenosti. „Můžete mít dvě stejné šestileté děti a
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jedno nemělo v životě v ruce myš a druhé bez problému s myší hraje, vyhledává
informace na Googlu a tak,“ uvádí pracovníci. Podle nich se dvě stejně staré děti mohou
velmi lišit. To je vidět i na akcích, které online oddělení pro děti pořádá.
Na webu se dle interních údajů vyskytují ze 60 % holky a ze 40 % kluci. „Dokážeme
udržet i starší holky, starší kluky už ne kvůli hrám především. Děti má generace rodičů,
která už hrála hry a tatínkové teď často hrají hry s kluky, který hrají ty tatínky. Hrají na
konzolích, což my nenabízíme,“ vysvětluje si Cvancingerová.
Děti na web přichází často z toho důvodu, že hledají, jestli k jejich oblíbenému pořadu
neexistuje hra. Nejde tedy pouze o fanoušky jednoho pořadu nebo televize jako celku.
Skupina je roztříštěná a zajímá se o různé faktory webu. Web jako takový je pak dělaný
uživatelsky velmi přehledně, tak aby se v něm dítě orientovalo. Je tam několik
barevných box, obrázky, není tam příliš textu ale spíš ikony. To, že je web určený
hlavně dětem, potvrzují také autoři. „Děláme web hlavně pro děti, snažíme se dělat ten
obsah tak, aby tam mohlo být dítě samo. Vtáhnout rodiče se nesnažíme,“ uvedla Volná.
To nicméně nekoresponduje s tvrzením Cvancingerové, která popisovala komunikaci
přes jednotlivé kanály. „Web je primárně určený pro komunikaci s dětmi a sociální sítě
spíše rodiče, ale komunikujeme s celou rodinou,“ uvedla. To naznačuje spíš, že cílovou
skupinou je celá rodina, než dítě samotné. Důvodem je také legislativa. „Cílová skupin
je velmi různorodá, včetně rodičů. Je to citlivější kvůli tomu, že jde o děti,“ upřesnila.
Zajímavým propojením webu a života dětí je každoroční letní soutěž. Ta se snaží o
vtažení jak dětí, tak rodičů. „Děti s rodiči musí na webu najít určité informace a pak
musí do terénu hledat kešky. Snažíme se aktivovat je nějakým způsobem. Aby neseděli
jenom u televize a u počítače. Funguje to moc hezky, že si najdou to místo na mobilu na
mapách, ale musí tam dojít pěšky – splnit nějaký úkol, který se ke hře váže. To je věc co
s edutainmentem souvisí. A má to obrovský úspěch,“ popsala Cvancingerová. V době
velkých soutěží hrají sociální média větší roli, jak upozornila Maxová. „Fungují hlavně
v době velkých soutěží – adventní a letní soutěže, jsou ty největší. Rodinná soutěž,
hlavním pravidlem je, že děti musí jezdit s rodiči na výlety a hledat kešky k tomu je
podpora na sociálních sítích. Máme specifické soutěže, které jsou jen pro rodiče na
Facebooku nebo na Instagramu. Ty doplňují ty velké rodinné soutěže,“ upřesnila.
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Během těchto soutěží je pak komunikace s dětmi i rodiči častější. Role webu a
sociálních médií je tak větší.
V rámci komunikace s dětským, potažmo dospělým divákem, existují tři oblasti, které
nejsou komunikovány: sexualita, náboženství a násilí. Toto pravidlo platí i pro hry.
„Konkrétně vycházíme z mezinárodní klasifikace her, snažíme se to přizpůsobit pro
sebe. Jde o guidelines, které může někdy někdo i porušit,“ uvedla Volná s tím, že se na
webu snaží byť sebemenším kontroverzím vyhýbat. Autoři her nicméně stejně jako děti
vnímají svět a pokud jde o velmi zásadní událost nebo téma, které hýbe společností,
v obsahu se to projeví. Jako příklad uvádí pracovníci televize volbu prezidenta v roce
2018.
„Když se volil prezident, tak jsme vyrobili hru, jako prezidentskou volbu a byl to
v podstatě kvíz, vycházel z učiva vlastivědy pro 4. třídu. Byly tam otázky typu, jak se
jmenuje česká hymna. Šlo v zásadě souboj mezi panem Zemanem nebo panem
Drahošem a člověk si mohl vybrat, za koho hraje. V tomhle se do toho pouštíme, když
máme pocit, že jde o celospolečenské téma, které bychom měli reflektovat,“ uvedla
Volná. Pro autory obsahu nicméně existuje velmi tenká hranice mezi informováním a
podsouváním názorů. „Na to jsme velmi opatrní i kvůli tomu, že jsme veřejnoprávní
instituce. Něco jako objektivní informování je velmi složitá věc, na což narážejí nejvíc
Zprávičky. Zatímco, když točíte pohádku tak se tam váš světonázor moc neobjevuje, ale
když točíte zpravodajství, tam se to ukáže,“ domnívá se Volná.
Zprávičky jsou pětiminutový zpravodajský pořad určený pro děti, který ČT :D vysílá
každý den v 18:40. Tento pořad byl už několikrát terčem kritiky. Naposledy kvůli
reportáži o školácích v Palestině. Reportérka Palestinu popsala jako „Izraelem
okupované území.“ Žáci se podle reportáže obávají, že je nebude mít kdo učit, jelikož
Spojené státy omezily příspěvek OSN určený pro Palestince. Na tuto reportáž bylo
vzneseno několik stížností Radě ČT a také Radě pro rozhlasové a televizí vysílání. Ta
nakonec Českou televizi upozornila na porušení vysílacího zákona. Reportáž mírou
zjednodušení, jednostrannosti a uvedením značně zavádějících informací poskytla
dětským divákům neúplný a zkreslený obraz událostí v Pásmu Gazy. Podle Rady ČT se
stala chyba uvnitř redakce zpravodajství. Social media redaktorka Rebeka Maxová to
okomentovala takto: „Ve Zprávičkách jsou externí reportéři, nebo reportáže, které jsou
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přijímány od redaktorů v zahraničí, kteří rychle něco natočí a může se stát, že to není
úplně perfektní.“
Podle Volné někteří lidé kladou na Déčko velmi vysoké nároky. „Mají pocit, že cokoliv
děláme, tak děláme s nějakým záměrem. Neuvědomují si, že často může jít pouze o
chybu. Velmi často to je tak, že tady někdo z nás v 8 večer sedí, usíná a udělá
obyčejnou chybu. Což se ale vyloží tak, že je to záměr,“ uvedla Volná. „Mají to
nastavené tak, že děti stejně neuchráníte před tím, že tam je válka, ale záleží, jak se to
podá. My na webu se do toho nepouštíme,“ dodala Cvancingerová.
Na podobné excesy televize reagují hlavně rodiče prostřednictvím e-mailu anebo
vzkazových formulářů. Těmto rodičům odpovídá divácké oddělení. Co se týče chyb,
které jsou přímo na webu Déčka nebo uvnitř her, zkušenost pracovníků napovídá, že
zpětná vazba funguje dobře. „Když uděláme nějakou chybu, tak se to dozvíme hned od
diváků. Třeba teď jsme měli novou hru, kde jsme měli v kvízu překlep, byla tam špatně
rychlost světla a hned ten den, kdy se ta hra spustila tak nám přišel e-mail, že tam máme
nesmysl. Ze 150 otázek byla jedna špatně. Zpětná vazba je poměrně rychlá a celkem
zdvořilá. Hned jsme to opravili,“ uvedla Volná.

3.3.6 Sociální sítě nejsou pro ČT :D klíčové prostředky komunikace

Pracovníci komunikace dětské televize neočekávají, že by se jejich cílová skupina
dětským diváků vyskytovala na sociálních sítích. Přesto sociální sítě mají – a to jak na
Facebooku tak na Instagramu (tam je k 19. 3. 2019 aktuálně pouze profil Zpráviček).
Samotní autoři to vysvětlují takto: „Je očekáváno od nás, že budeme i na Facebooku.
Cílová skupina déčkového facebooku jsou maminky, které očekávají, že budeme mít
facebook,“ uvedla Maxová.
Sociální sítě nicméně pracovníci televize nepovažují za klíčové prostředníky
komunikace. „Pro nás Facebook ani Instagram nejsou žádné velké kanály, přes které
k nám chodí uživatelé, budou to jednotky procent uživatelů webu. Na televizi to je to
samé. Typicky si nám najdou rodiče, kteří znají déčko tak si nás najdou. Jde o
okrajovou záležitost,“ uvedla Cvancingerová.
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Také Volná vnímá Facebook jako další kanál na oslovení diváků. „Víme, že tam jsou, a
že je můžeme oslovit. Je to další kanál na oslovení,“ uvedla. To je zajímavé především
z toho důvodu, že na jednu stranu pracovníci uvádí, že přes Facebook komunikují
výhradně s rodiči, zároveň ale ví, že se tam vyskytují i děti, které tam nemají co dělat.
„Samozřejmě děti lžou o svém věku a zakládají si falešný profil, ale tyhle děti už jsou
většinou moc staří na Déčko jako takové. Přesah se sociálními sítěmi nemáme,“ uvedla
Volná. Maxová zase připomíná větší roli sociálních sítí v době velkých soutěží. Na
sociálních sítích navíc je organizováno i mnoho malých soutěží, na které se přes jiný
kanál nelze přihlásit. Tyto soutěže jsou určené především pro celé rodiny. „Nejvíce
reagují na soutěže, úplně na všechno, je jim jedno co vyhrají, jsou rádi za cokoliv,“
uvedla Maxová. Nejvíce populární jsou kreativní soutěže, kde mohou rodiče s děti něco
tvořit. „Například doplnit bublinu, napsat básničku, nebo příběh,“ řekla Maxová.
Z 90 % jsou reakce hlavně od maminek, babiček nebo tet.
Facebook je tak sociální sítí, na kterou se Déčko snaží přitáhnout hlavně rodiče i když
se nejedná o prioritu. To naznačují také slova Maxové. „Ale není to to, že bychom je
tam nějak verbovali, protože to nemá cenu, ale spíš tam něco dávat,“ uvedla. Přes
sociální sítě nezískává web mnoho uživatelů, je to spíš naopak. Z webu se uživatelé
dostávají na Facebook. „My je ani nechceme odvádět z webu. Jsou hry, které lze sdílet
na Facebooku, je tam odkaz na sdílení, je tam možnost, aktuálně to zkoušíme. Neříkáme
jiné informace než na webu, je to synergie,“ uvedla Maxová. Facebook mají také proto,
že „není irrelevantní.“
Dalším důvodem je pak očekávání dalších institucí, například škol, že Déčko bude mít
sociální sítě. „Také nás mohou sdílet další instituce a další stránky, což je případ hlavně
stránek se soutěží,“ uvedla Maxová. Co se týče komunikace přes Facebook, kromě
vykání, zde žádné jiné specifikace nejsou. „Když nás osloví, reagujeme případ od
případu. Je to individuální. Většinou vykáme na Facebooku, pokud jde o rodiče,“ dodala
Maxová.
Studie zjistila, že pracovníci ČT :D používají dlouhou škálu komunikačních prostředků
s diváky – a to jak dětskými, tak dospělými. Dalo by říct, že příjemce on-linové
komunikace ČT :D dělí na pět skupin – mladší chlapci, starší chlapci, mladší dívky,
starší dívky a rodiče.
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V některých případech komunikují s dětským divákem jednotně, například co se týče
komunikace přes webové stránky, formuláře či e-maily, v jiných (např. online hry) ale
odlišují věkové skupiny dětí a na ty se dále zaměřují. Vytvářejí obsah, který je
edutainment a jejich cílem je děti zábavnou formou učit nové věci. K dětskému
divákovi přistupují pracovníci televize jako k aktivnímu publiku, které si samo
interpretuje, vybírá a hodnotí obsah, který konzumuje.

3.4 Diskuse
Výzkum dětského diváctví se v historii posunuje v rámci paradigmat popsaných
v teoretické části. Lze vysledovat vývoj, který začíná u pasivního diváctví a pokračuje
až k aktivní roli dětského diváka. Takový divák si sám vybírá, co sleduje a sám vybraný
obsah interpretuje, dává mu význam a hodnotí ho. Tyto modely aktivního a pasivního
diváctví lze volně aplikovat také na odpovídající internetový obsah (Buckingham, 1993;
Punch, 2005; Lemish 2007).
Pracovníci televize odpovědní za komunikaci Déčka vnímají cílovou skupinu
nejednotně. Je to dané tím, že jejich cílová skupina jsou děti od 4 do 12 let, které se
mezi sebou velice liší ve vývojových fázích, čehož si jsou pracovníci vědomi. Tyto děti
si pro zjednodušení pracovníci pro vlastní potřebu segmentují na celkem čtyři skupiny –
mladší kluci a holky, a starší kluci a holky. Tyto skupiny jsou v rámci možností
homogenní, ale mezi sebou navzájem co nejvíce heterogenní. Nezávisle na věku
považují pracovníci děti, které užívají jejich web a sledují televizi za aktivní diváky.
Převažuje u nich aktivní publikum, děti si sami vybírají, na které pořady se budou dívat,
samy obsahu dávají vlastní význam a samy si vybírají, které hry budou hrát. Při popisu
hry Draci v hrnci naznačoval popis uživatelského testování, že tvůrkyně hry nahlíží na
uživatele jako na aktivního tvůrce významů spíše než na pasivního příjemce jakéhokoliv
obsahu ve smyslu cause and effect. Toto nahlížení by se dalo zařadit do
konstruktivistického paradigmatu (Buckingham, 1993).
Pracovníci a tvůrci her dávají velký důraz na to, aby obsah byl edukativní, inteligentní a
měl určitý přesah. Nabízejí zábavu, která děti zároveň učí. Sami využívají termín
„edutainment“ který je k naleznutí i ve vědeckých publikacích. Snaží se využívat
edukativního potenciálu online her, přestože si sami nejsou jistí jejich skutečným
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účinkem (Villani, 2001; Bishop a kol., 2006). Využívají často hry s kvízovými
otázkami, jejich řešení přitom často nabízí při samotném hraní her. Nicméně kvízové
otázky v několika případech neodpovídaly učivu cílové skupiny dětí. Své počínaní
testují pomocí uživatelského testování, jsou otevřeni zpětné vazbě a využívají ji ke
zlepšování.
Obsah komunikace pečlivě vybírají i pomocí vnitřních předpisů, které ctí. Vyhýbají se
předem určeným tématům, když už se ale objeví chyba, řeší ji okamžitě. Ovšem na
chyby ve vysílání, o kterých ví, reagují reaktivně, na vlastní chybu například ve hrách
pak aktivně. Reaktivní byla komunikace například loni v září 2018, kdy se ve
Zprávičkách objevila jednostranná reportáž o Palestině. Samo oddělení nevydalo
žádnou opravnou reportáž případně zprávu, kterou by zaslalo všem rodičům a dětem,
nýbrž reagovalo až na příchozí stížnosti rodičů.
Pracovníci komunikace naplno využívají koncept transmediálního vyprávění. Drtivá
většina her, které se na webu Déčka vyskytují, souvisí s nějakým pořadem v televizi.
Zároveň je ale u tohoto obsahu zachována autonomie a soběstačnost, takže si dítě může
zvolit jakýkoli přístup ke konkrétnímu obsahu. Na web ostatně děti chodí, podle
pracovníků televize, právě kvůli tomu, že hledají, zda jejich oblíbený pořad také nemá
nějakou navazující hru. Transmediální zkušenost podporuje televize také využitím
sociálních sítí, které ale primárně necílí na cílovou skupinu televize. Sociální sítě
vnímají pracovníci jen jako určitý imagový doplněk, něco, co od nich veřejnost
očekává, nejde ale o hlavní a klíčový prostředek komunikace (Roberts, Foehr, 2008;
D'Arma, Enli, Steemers, 2010; Paraskeva, 2010).
Cílem celé televize je podporovat vlastní aktivity a pomocí informačních pořadů, ale i
článků na webu také podporovat činorodost dětí. Jejich hlavním cílem pak není děti co
nejdéle udržet na webu nebo u televize, což je dáno tím, že jde o veřejnoprávní médium,
jehož financování není přímo ovlivněno vyšší sledovaností či návštěvností webu. To ČT
:D odlišuje od komerčních stanic, které jsou naopak na sledovanost a prodeji
reklamního času přímo závislé. Oslovení pracovníci komunikace tvrdí, že chtějí
nabídnout dětem inteligentní obsah, který vhodně doplňuje televizní tvorbu. Podle
pracovníků televize je velký rozdíl mezi dětmi, které pochází z různého sociálního
zázemí s různým přístupem k technologiím. Lepší přístup k novým technologiím mají
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podle nich děti z hlavního města. Záleží také na přístupu rodičů a na tom, kolik času
dovolí svým dětem trávit na internetu.
Na přístupu rodičů záleží také podle pracovníků televize, jak velkou hraje televize a
webu v životě dětí. U skupiny rodičů, kteří dbají na to, jaký multimediální obsah nechají
své děti konzumovat, hraje Déčko i web velkou roli. Jedná se o rodiče, kteří Déčku věří
a povolují výhradně tuto stanici dětem sledovat. Děti rodičů, kteří netrvají na to, aby
jejich dítě sledovalo a konzumovalo pouze obsah (ať už internetový či televizní) právě
Déčka, vnímají důležitost stanice jako menší.
Komunikace televize je odlišná na různých platformách, na sociálních sítích a na webu
je obousměrná. V rámci online komunikace se liší přístup pracovníků k cílové skupině
na webových stránkách a na sociálních sítích. Zatímco na webu je komunikováno přímo
s dětským divákem, na sociálních sítích jsou to rodiče, potažmo celá rodina. Je to dáno
tím, že sociální sítě jsou určené pro jinou věkovou skupinu. Tvůrci komunikace jsou si
ale vědomi toho, že jejich cílová skupina se vyskytuje i na sociálních sítích. Při přímé
komunikaci dětí s televizí se děti nejčastěji domnívají, že komunikují přímo s fiktivními
postavami, které se v televizi vyskytují (např. Duháček, ovečky atp.). Toto naivní
chování je pracovníky komunikace podporováno, tvůrci komunikace to nijak
nedementují a s dětmi komunikují v první osobě za fiktivní postavu. Komunikace
nicméně není jednotná a bývá personalizována na základě domnělého příjemce
komunikace. Televize jinak komunikuje s rodiči a jinak s dětmi. Jedná se ale hlavně o
formální rozdíly, obsahově zůstává komunikace jednotná.
Přístup k dětem i dospělým se dá popsat jako přátelský a otevřený. Komunikace je
všech případech zdvořilá. Přestože se často ať už rodiče nebo děti obrací na televizi
s maličkostmi, snaží se pracovníci vyhovět každému. To je ilustrováno například
pomáháním při soutěžích nebo zasíláním dárků nespokojeným divákům. Existuje také
domluva s diváckým centem. Oddělení si navzájem posílají otázky, která k nim patří,
aby byl vždy nalezen odpovědný zástupce. Na otázky se snaží vždy odpovídat co
nejdříve, nejpozději však do 30 dní. Více vzkazů a otázek chodí, když probíhají nějaké
projekty, například letní soutěž nebo Stardance.
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Pracovníci komunikace plní funkci veřejnoprávního média také na webu. Kromě
informační funkce zprostředkovávají materiály, v nichž se odráží naše kultura a
pomáhají definovat vztah mezi subkulturami a dalšími kulturami. Plní také sociální roli
a v malé míře také politickou.
Zde vnímají pracovníci hranici velmi tenkou, nepouští se proto do detailů, a například
v rámci volby prezidenta se nepouštěli do analýzy jednotlivých kandidátů, pouze použili
jejich jména jako postavy ve hře.
Je možné, že vlivem digitalizace a konvergence (Jenkins, 2008) začne také ČT :D
vysílat 24 hodin denně, tak jak je trendem ve světě. Předpokládá se, že ČT :D nabídne
další

vlastní

edukativní

obsah

a

bude

pokračovat

v rozšiřování

možností

multiplatformního produkování. V výskytem nových digitálních zařízení a nových
sociálních médií, která budou vhodná například jenom pro děti, se bude i ČT :D nadále
přizpůsobovat okolí i komerčním televizím (Lustyik, 2010), svůj obsah také bude ještě
více diferencovat například podle pohlaví čí věkových skupin. Pomocí stále přesnějšího
uživatelského testování bude ČT :D vyvíjet stále efektivnější online hry, které naplno
využijí potenciálu zábavného vzdělávání (Villani, 2001; Gee, 2003).
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Závěr
Tématem této diplomové práce byla komunikace dětské televize prostřednictvím
sociálních sítí a webu. Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem komunikuje ČT
:D, jediná veřejnoprávní televize v České republice zaměřená výhradně na dětské
diváky ve věku 4 až 12 let. V teoretické části byly ukotveny termíny dětská televize,
dětská televizní zkušenost a byly zde popsány dva hlavní diskurzy, v rámci kterých
může být dětské publikum vnímáno. V praktické části byla vypracována případová
studie a data byla získávána prostřednictvím rozhovorů s klíčovými pracovníky ČT :D a
skrz obsahovou analýzu vybraných dokumentů televize.
Výzkum zjistil, že ČT :D následuje současné světové trendy a svůj televizní obsah
vhodně rozšiřuje o online hry, které nabízí na webových stránkách. ČT :D plně využívá
model transmediálního vyprávění a multiplatformní zkušenosti (Roberts, Foehr, 2008;
D'Arma, Enli, Steemers, 2010; Paraskeva, 2010). Svůj obsah nabízí v televizi, na webu
ale i během offline aktivit jako jsou venkovní soutěže. Dětský divák si může některé
programy pustit nejenom v televizi ale i na mobilu nebo na tabletu.
ČT :D plní svoji funkci veřejnoprávního média a to i na webu, drtivá většina obsahu má
tak edukativní přesah, kterým vhodně doplňuje vlastní ale i převzatou tvorbu. Tato
studie analyzovala klíčové dokumenty televize, vlastní webové stránky Déčka ale také
rozhovory s pracovníky televize, kteří odpovídají za komunikaci stanice. Zvolenou
metodologií byla případová studie, tematicky byly analyzovány dokumenty.
Bylo zjištěno, že pracovníci televize přistupují k divákům jako k aktivnímu publiku.
Hlavním cílem ČT :D je pak vytvářet obsah, který je edutainment. Během vlastní
komunikace jsou pracovníci vstřícní a otevření zpětné vazbě, pokouší se na všech
kanálech o obousměrnou komunikaci. Používají také sociální sítě, ale ty vzhledem
k cílové skupině nepovažují za klíčové a spíše se zde obrací na sekundární cílovou
skupinu, tedy na rodiče dětských diváků. Svoji roli vnímá ČT :D proměnlivě, záleží
podle jejího vnímání především na věku, ale i zkušenosti dětských diváků. To, jak
velkou hraje ČT :D roli v životě dětí, záleží také do velké míry na rodičích, kteří určují,
jaký obsah a v jakém množství mohou děti konzumovat. Výlučné postavení hraje ČT :D
v rodinách, kde dětem obsah jiných stanic nedovolí konzumovat.
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Jedním z největších omezením této práce je samotný typ získávání dat – rozhovor.
Pracovníci televize mohli odpovídat tak, jak si sami mysleli, že se od nich očekává. Ať
už z pohledu vlastních interních pravidel (např. mlčenlivost), tak z pohledu společenské
akceptovatelnosti. To, že byl výzkum proveden formou případové studie a kvalitativně
sice pomohlo do hloubky pochopit jeden konkrétní případ, ale nelze jej generalizovat na
všechny dětské televize, které vysílají v České republice. To ale neměl výzkum ani za
cíl, počátečním cílem bylo zjišťovat komunikace pouze ČT :D. Dalším omezením je, že
samotné nahlížení pracovníků ČT :D na dětské publikum neznamená, že dětští diváci
jsou skutečně takoví, jak zjistil výzkum. Je možné, že dětské publikum reaguje více
způsobem cause and effect, to ovšem není možné zjistit bez přímého oslovení dětských
diváků.
Přínosem této práce je lepší porozumění aktuálního přístupu, který používá jediná česká
veřejnoprávní televize zaměřená na dětského diváka. Práce se zaměřila na stále více
využívané sociální sítě a web, které úzce souvisí s novými technologiemi. V práci se
hovoří o edukativních účincích her na děti, dalším doporučeným výzkumem může být
testování samotných dětí a skutečného efektu na jejich učící schopnosti a vlastní
edukaci. Tato práce byla zpracována z pohledu pracovníků televize a televize samotné,
vhodným a doporučeným způsobem dalšího výzkumu je tak podívat se na účinky
komunikace ČT :D očima samotných dětí. Vhodnou metodou by mohl být experiment,
kdy by se zkoumala edukativní funkce online her, nebo rozhovory s dětskými diváky
pro zjištění lepšího porozumění, jaký vliv na ně online hry a komunikace má. Dalším
doporučeným výzkumem je vliv komunikace dětské televize na sekundární cílovou
skupinu – dospělého diváka, rodiče dětí.
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Summary
The topic of this diploma thesis was the communication of the child television via social
networks and the web. The aim of this work was to find out how ČT :D, the only public
television in the Czech Republic focused on children from 4 to 12 years old,
communicates. The theoretical part were described different terms: children television,
children TV experience and also two main paradigms of approach for children. In the
practical part, case studies and data were obtained through interviews with relevant CT
:D staff and content analysis of selected television documents.
This research has confirmed that ČT :D follows current world trends and extends its
television content to the online games which it offers on the website. ČT :D makes full
use of the model of transmedia storytelling and cross-platform experience. It offers
content on television, on the web, but also during offline activities such as outdoor
events. Children viewers can watch some programs not only on TV but also on their
mobiles or tablets.
ČT :D fulfills its function as a public service broadcaster, even on the website, the vast
majority of the content has an educational overlap, which appropriately complements its
own but also acquired works. This study analyzed key TV documents, ČT :D’s own
website and also interviews with television staff who are responsible for
communication. The chosen methodology was case study, documents were analyzed
thematically.

Television workers have been found to approach viewers as an active audience. The
main goal of ČT :D is to create content that is edutainment. During their own
communication, the workers are kinds and open to feedback, attempting bidirectional
communication on all channels. They also use social networks, but they do not consider
them to be key to the target group, but rather turn to the secondary target group, the
parents of child viewers. ČT :D perceives its role in a variable ways, depending on its
perception mainly on age, but also on the experience of child viewers. How important
ČT :D plays role in children's life also depends in large extent on parents who determine
what content and how much time of it they can consume. The major role is played by
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ČT :D in families, where children will not be allowed to consume the contents of other
TV channels.

One of the biggest limitations of this work is the type of data acquisition itself interview. Television workers could respond as they thought they were expected,
whether in terms of internal rules (eg confidentiality) and social desirability. The fact
that the research was carried out in the form of a case study and qualitatively helped to
deeply understand one particular case, but cannot be generalized to all children's
television broadcasting in the Czech Republic. However, this was not the aim of the
research, but the initial aim was to understand only ČT :D. Another limitation is that ČT
:D's view of the children's audience does not mean that child viewers are really as
researched. It is possible that the children's audience reacts more in cause and effect
style, but this cannot be detected without direct addressing the children's viewers.

The benefit of this work is a better understanding of the current approach used by the
only Czech public television aimed at the child viewers. The work focused on
increasingly used social networks and the web, which is closely related to new
technologies. The work discusses the educational effects of games on children, another
recommended research may be testing the children themselves and the actual effect on
their learning abilities and their own education. This work has been worked out from the
perspective of television and television staff itself, so the appropriate and recommended
way of further research is to look at the effects of ČT :D communication through the
eyes of the children themselves. An appropriate method could be to experiment with the
educational functions of online games, or with interviews with child viewers to better
understand what impact do online games and communications have an on them.
Another recommended research is the influence of children's television communication
on the secondary audience - adult viewer, parents of children.
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Ahoj kamaráde!
Gratulujeme ti k vytvoření účtu se jménem Jardax2010.
Toto jméno teď můžeš použít k přihlášení na adrese www.decko.cz a v agentské hře
DIV.
Rádi bychom předešli nedorozumění, a proto se potřebujeme ujistit, že za registrací
opravdu stojíš ty. Pomůžeš nám?
Pokud je registrace účtu Jardax2010 tvoje práce, klikni prosím na tento odkaz pro
potvrzení:
Ano, účet Jardax2010 je opravdu můj
Po potvrzení budeš moci využívat všech výhod, včetně soutěžení o ceny, odebírání
novinek ze světa Déčka mezi prvními nebo ukládání svých skóre ve hrách.
Jestli s registrací na webu Déčka nemáš nic společného, musel to udělat někdo jiný.
V tom případě nám prosím dej hned vědět kliknutím na tento odkaz:
Ne, účet Jardax2010 rozhodně není můj
Po kliknutí účet v zájmu tvé bezpečnosti zrušíme. Na adrese www.decko.cz si však můžeš
kdykoli vytvořit nový, vlastní účet.
Když se budeš chtít na cokoli zeptat, určitě nám napiš.
Mockrát díky! Ať se ti u nás líbí!
Tvoje Déčko
www.decko.cz

