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A.

Česká televize v médiích
Externí mediální analýza za rok 2015

Zdroj: Hi-Lights a Newton Media

Česká televize v médiích v roce 2015
16 187 mediálních výstupů
Korporátní témata 3705 výstupů, produktová témata 10 851 zpráv *

Tonalita zpráv v roce 2015:
19 % POZITIVNÍ VÝSTUPY

71 % NEUTRÁLNÍ VÝSTUPY
5 % AMBIVALENTNÍ VÝSTUPY

5 % NEGATIVNÍ VÝSTUPY

*Pozn. chybějící výstupy do počtu 16 187 spadají pod zpravodajské zmínky o ČT

Vývoj medializace za rok 2015
Česká televize byla v roce 2015 předmětem celkem 16 187 mediálních výstupů. Nejvíce zpráv bylo
zaznamenáno v prvním čtvrtletí, a to 4 456.

Graf: Počet výstupů a vývoj publicity v roce 2015 (včetně GRP)

Vývoj medializace – v letech
Rok 2015 znamenal
pokračování v konstantně
vysokém mediálním zájmu
o Českou televizi a její tvorbu
a kopíroval sezónnost
televizního cyklu.

Z hlediska tonality
výstupů klesl počet
negativních
a ambivalentních zmínek
a naopak se navyšuje
procento neutrálně
zabarvených článků.

Pozn. výraznější navýšení příspěvků v roce 2014 souviselo s novou metodikou monitoringu

Tonalita publicity
Z hlediska tonality zpráv dlouhodobě převažuje neutrální publicita (v průměru 70 % příspěvků). Z hlediska
jednotlivých čtvrtletí jsou stabilní rovněž poměry pozitivně laděných příspěvků (necelá pětina zpráv). Negativní
či ambivalentní charakter má méně než 5 % příspěvků.

Média ve všech kvartálech pozitivně hodnotila zejména aktuálně vysílanou i připravovanou vlastní tvorbu, zaujaly
rovněž informace o vysoké sledovanosti pořadů ČT a dále programové přehledy. Negativní sentiment měla
po celý rok tradičně především témata týkající se zpravodajství a některých pořadů ČT, či kritika obchodních aktivit
ČT a hospodaření ČT.

7

Tematická skladba medializace
Všechny výstupy týkající se ČT byly tradičně rozděleny do dvou základních tematických skupin:
1)
2)

korporátní (týkající se ČT jako instituce)
produktová témata (týkající se pořadů)

Korporátní témata byla předmětem 3705 výstupů, produktových témata se týkalo 10 851 zpráv. I v roce 2015 tak
byl zachován tradiční poměr cca 3:1 ve prospěch produktových témat.

1Q: 1027 korporátních x 2998
produktových výstupů
2Q: 1133 korporátních x 2518
produktových výstupů
3Q: 803 korporátních x 2476
produktových výstupů
výstupů
4Q: 745 korporátních x 2859
produktových
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Tematická skladba medializace
Korporátní témata:
Z hlediska korporátních
témat bylo výrazně
pozitivně přijato
představení
podzimního i
vánočního schématu,
představení akcí k 50.
výročí Večerníčku a
sledovanost, zejména
sportovních akcí.
Produktová témata:
Z produktových témat
se média po celý rok
2015 zaměřovala
především na aktuálně
vysílanou vlastní
tvorbu a programové
přehledy – podrobněji
viz tabulka.

Název pořadu
StarDance
Večerníček
Jan Hus
Všechnopárty
Doktor Martin
Labyrint
První republika
Místo zločinu Plzeň
Vraždy v kruhu
Případ pro excorcistu
13. komnata
Vyprávěj
Cirkus Bukowsky
Dovolená v protektorátu
Případy 1. oddělení
Rudyho má každý rád
Kluci v akci
Kmeny
Já, Mattoni
Reportérka
České století
DoktorKA
Kousek nebe
Zázraky přírody
Znamení koně
Hlas pro římského krále
Sama doma
Zpívá celá rodina

Pozitivní

Neutrální

Negativní

Ambivalentní

CELKEM

265
314
121
165
119
149
43
90
67
100
36
34
77
44
84
57
9
24
23
28
24
36
27
40
26
41
22
27

1083
344
175
137
160
123
187
134
159
111
181
157
116
51
69
76
143
101
118
86
89
90
65
64
89
65
79
51

24
2
29
4
22
13
9
19
8
13
0
4
0
41
3
12
2
13
0
9
8
2
15
2
1
3
4
20

15
7
17
26
24
24
17
12
15
6
0
9
7
32
9
13
3
14
2
10
11
2
13
12
0
3
6
3

1387
667
342
332
325
309
256
255
249
230
217
204
200
168
165
158
157
152
143
133
132
130
120
118
116
112
111
101
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Medializace podle mediatypů a skupin médií
Mezi jednotlivými skupinami médií referovala o ČT nejčastěji celostátní média následovaná
regionálními médii a oborovými tituly. Nejkritičtější skupinou byla, stejně jako v předchozích letech,
názorová média.
Celostátní média

Regionální média

5000

3000

4000

2500

Oborové tituly
2000
1500

2000

3000

1500

2000

1000

1000

1000

500

500

0

0
2013

2014

0

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Pozitivní

Neutrální

Pozitivní

Neutrální

Pozitivní

Neutrální

Negativní

Ambivalentní

Negativní

Ambivalentní

Negativní

Ambivalentní

Poprvé od Q3 2012 předstihla v Q1 2015 tištěná média v počtu výstupů internetové servery. Další tři
kvartály se však internetové servery staly opět mediatypem s nejvyšším počtem výstupů.
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Vývoj medializace – vedení ČT v médiích
Mezi představiteli managementu ČT byl v médiích v roce 2015 nejčastěji citován a zmiňován generální ředitel Petr
Dvořák (694 výstupů). Druhá příčka patřila vedoucí Komunikace a PR Alžbětě Plívové (385 výstupů), třetí byl
ředitel programu Milan Fridrich (168 výstupů).
Pozitivní publicita se kromě Petra Dvořáka, Alžběty Plívové a Milana Fridricha pojila též s Janem Maxou, Jiřím
Ponikelským, Hynkem Chudárkem.
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B.

Činnost útvaru Komunikace a PR
2015

Komunikace a PR – struktura útvaru

Komunikace
a PR
1

Tiskové
oddělení
Korporátní
komunikace

Vnitřní
komunikace

Produktová
komunikace

1

3

2

Produktové
PR

Barterová
agenda

2

1

Mediální
partnerství

1

Charitativní
projekty

1

V roce 2015 pracovalo v útvaru Komunikace a PR 12 zaměstnanců na plný úvazek, dva externí zaměstnanci na
částečný úvazek a dva stážisté programu ČT start.
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Komunikace a PR v roce 2015 v číslech
V roce 2015 úsek Komunikace a PR:

Přehled všech tiskových zpráv na
webu ČT v sekci Média:
http://www.ceskatelevize.cz/vseo-ct/press/

•

vydal celkem 286 tiskových zpráv a programových avíz,

•

připravil přes 49 kompletů tiskových materiálů,

•

uspořádal 18 tiskových konferencí,

•

realizoval 7 novinářských projekcí,

•

realizoval 4 slavnostní premiéry,

•

realizoval 7 veřejných předpremiér,

•

podpořil 69 kulturních akcí a projektů z oblasti kultury, ke kterým bylo na kanálech ČT odvysíláno 3 591
spotů,

•

podpořil 27 charitativních kampaní, ke kterým bylo odvysíláno 3 044 spotů,

•

připravil 6 velkých akcí pro zaměstnance,

•

registroval 1 750 unikátních návštěvníků intranetu ČT denně.
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Nástroje Komunikace a PR České televize
K průběžné komunikaci využívala Česká televize primárně tyto nástroje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiskové konference, tiskové zprávy a tiskové materiály
E-press, novou internetovou platformu ČT pro média
Otázky a odpovědi, argumentáře, manuály
Servis novinářům, vyjádření pro média
Krizová komunikace a issue management
Exkluzivní spolupráce s médii, rozhovory
Mediální a jiné PR aktivity na podporu pořadů/kanálů – soutěže, direct mail
Cross promotion v pořadech ČT
Novinářské dny, první klapky, poslední klapky
Distribuce recenzních DVD
Nadstavbové aktivity a spolupráce s třetími stranami
Inzerce a další barterové spolupráce
Využívání dalších inzertních a reklamních nosičů v závislosti na cílových skupinách
Distribuce programových plánů TV guidům
Nástroje interní komunikace

Většinou mix více nástrojů…
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B. 1

Korporátní komunikace ČT

Korporátní komunikace - výchozí situace

3 705
88 % pozitivní a
neutrální

Korporátních témat se v roce 2015 týkalo 3 705
mediálních výstupů.
88 % z nich tvořily výstupy s pozitivním a
neutrálním sentimentem.

Hlavními cíli korporátní komunikace v roce 2015 byly:
•
Prezentace České televize jako silné veřejnoprávní instituce.
•

Hlubší profilace tradičních kanálů České televize a upevnění vnímání nových kanálů.

•

Prezentace vysílacích schémat jednotlivých televizních sezón.

•

Prezentace partnerských projektů České televize, kulturních, charitativních a dalších veřejně
prospěšných aktivit.

•

Posílení komunikace ČT s odbornou veřejností a zainteresovanými institucemi.

Součástí korporátní komunikace v roce 2015 bylo i 9 stěžejních mediálních událostí. Na následujících
slidech jsou prezentovány chronologicky.
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1: Připravované projekty
Tisková konference : 17. března 2015
Česká televize se v rámci tiskové konference zaměřila
na prezentaci projektů, které se pojí s významnými
osobnostmi českých dějin. A dalšími hrdiny.

Média zaujal například historický film o Karlu IV.,
šestidílný televizní cyklus Bohéma či film Monstrum.

2: Večerníček 50
Tisková konference: 14. dubna 2015
Česká televize se zaměřila na výročí Večerníčku
jako na reprezentanta stěžejních hodnot:
tradice, kultivovaný obsah pro dětského
diváka, úroveň české animátorské tvorby,
původní pořady.
Výročí Večerníčku se na několik měsíců stalo
jedním z nejdominantnějších témat korporátních
výstupů.

2: Večerníček 50
Součástí komunikačních aktivit
na podporu výročí byla i série celodenních
projekcí večerníčků
v regionech po celé České republice.
Výsledky kampaně Večerníček na cestách:
•11 měst po celé České republice
•30 000 návštěvníků
•CSR rozměr: 900 dětí z azylových, dětských domovů
•Celkový zásah PR výstupů (u mediálních partnerů): 5 049 000 osob
•Celkový zásah kampaně: 14 113 600 osob

3: Podzimní programové schéma
Tisková konference: 29. července 2015
Tiskové konference se zúčastnilo 51 novinářů reprezentujících
všechna významná a relevantní média.
V rámci představení podzimního schématu se Česká televize
zaměřuje na komunikaci objemu původní tvorby, diverzity žánrů
a univerzalitu programu.
V den tiskové konference a v následujícím týdnu bylo zveřejněno
celkem 53 výstupů, a to napříč všemi významnými médii.

4: Druhé výročí ČT art
Výročí ČT art:

31. srpna 2015

Shrnutí dosavadního fungování ČT art a představení
nových projektů roku 2015 médiím.
Přímý přenos z Činoherního klubu a společenská událost pro
významné partnerské instituce z oblasti české kultury.

5: Druhé výročí ČT :D
Výročí ČT :D: 1. září 2015
Bilance dvou let ČT :D a prezentace nových pořadů
s důrazem na jejich vzdělávací potenciál.

6: Zlatá Praha
Tisková konference: 29. září 2015
Prezentace Zlaté Prahy jako jednoho z nejstarších
televizních festivalů v Evropě. Komunikační důraz i na roli ČT art
jakožto významné instituce na poli české umělecké scény.
Medializace festivalu se dostala po několika letech z útlumu a Zlatou
Prahu reflektovaly i významné tituly jako Mladá fronta Dnes, Lidové
noviny, Právo či Blesk.
ČT art naživo
Další aktivitou korporátní komunikace na podporu Zlaté Prahy byla akce
ČT art naživo na Nákladovém nádraží Žižkov. Jejím cílem bylo rozšířit
povědomí o festivalu mladému publiku, které má k blízko k tanci
a performance.
•

Návštěvnost jednodenní, úzce profilované akce: 1 000 lidí.

7: Nové dokumenty
Tisková konference: 22. října 2015
Cílem tiskové konference bylo upozornit na důležitou oblast původní
dokumentární tvorby, rozsah, tematický i formální, nových projektů
České televize, a systematickou činnost televize
na poli autorského dokumentu.

8: Vánoční schéma
Tisková konference: 10. listopadu 2015
Vánoční schéma je tradičně ze strany médií očekávaným tématem.
V rámci komunikace byl kladen důraz na tradici tvorby
pro děti a mládež, ale i na vlastní a koprodukční filmovou produkci.
Tiskové konference se zúčastnilo 52 novinářů.
Samostatná komunikace byla vedena i k první vánoční pohádce
pro sluchově hendikepované.
Představení schématu bylo podpořeno speciálním tematickým vkladem v deníku Právo.

9: Jarní schéma
Tisková konference : 8. prosince 2015
Před koncem roku představila Česká televize formáty
Připravené pro začátek roku 2016 do programu .
Tiskové konference se zúčastnilo 44 novinářů.
Na TK bylo představeno 35 nových hraných formátů. Média avizovala především cyklus Rozsudek, nové Případy
1. oddělení, trilogie Modré stíny a Pět mrtvých psů, dvoudílný Zločin v Polné, televizní drama Každý milion dobrý
i tři zábavné pořady – Nejchytřejší Čech, DoktorKa a novinku Kde domov můj.

Další aktivity na podporu České televize
Newsletter ČT :D
Na podporu vzdělávacích pořadů ČT :D a aplikací decko.cz vznikl newsletter zasílaný
registrovaným uživatelům dětského webu. Rozesílán je zhruba s periodicitou 2
měsíců. Jeho součástí jsou kromě informací o činnosti Déčka soutěže a kreativní
aktivity.
•
•
•

První newsletter: 27 tisíc příjemců
Druhý Newsletter: 43 tisíc příjemců
Třetí Newsletter: 52 tisíc příjemců

Newsletter má vysokou „proklikovost“, a je tedy funkčním
nástrojem komunikace.
Duháčkův rok
Po celý rok probíhala i aktivizační soutěž pro diváky ČT :D,
kteří posílali do České televize své kreativní nápady.
Vybraní diváci následně absolvovali exkurzi na Kavčích horách.

Další aktivity na podporu činnosti České televize
Málokdo ví, že

Na podporu informovanosti o činnosti a hospodaření České televize byla spuštěna minulý rok kampaň Málokdo ví,
že…, která formou krátkých sdělení prezentovala obsah výročních zpráv.
Pro kampaň vznikly webové stránky www.malokdovi.cz a série bannerů a animací vložených do pořadů přehrávaných
v rámci iVysílání
Výsledky projektu za rok 2015:
•Počet zhlédnutí pre-rollů: 180 000
•Počet zobrazení bannerů: 1 278 584

Další aktivity na podporu činnosti České televize
S ČT sport na vrchol
V rámci korporátní komunikace byla výrazně podpořena ke sportu motivující soutěž
S ČT sport na vrchol.

Fandím!
Projekt na podporu ČT sport jakožto kanálu, který vysílá primárně pro fanoušky, jeho cílem
tedy bylo posílení fanouškovské identifikace se značkou ČT sport.

Součástí projektu byla kontaktní kampaň na fotbalových stadionech, vytvoření „Kodexu

fanouška“, který apeloval na etické chování, i podpora projektu iReportér – výzva k natáčení
krátkých fanouškovských videí.

B. 2

Komunikace programu a původní tvorby

Komunikace programu a původní tvorby v roce
2015

10 851
94 % pozitivní a
neutrální

Produktových témat, tedy pořadů České
televize, se v roce 2015 týkalo 10 851
mediálních výstupů.
94 % z nich tvořily výstupy s pozitivním
a neutrálním sentimentem.

V rámci produktové komunikace realizovala Česká televize:
•9 tiskových konferencí a setkání s novináři k jednotlivým programovým novinkám České televize,
•7 novinářských projekcí,
•4 slavnostní premiéry,
•7 veřejných předpremiér,
•19 kampaní na podporu programových novinek a 5 kampaní na podporu dalších komunikačních priorit,
jejichž celkový zásah byl 120 091 400 čtenářů/ posluchačů/ uživatelů internetu (1 384 GRP).

V meziročním srovnání stoupl o 26 % počet výstupů řízené publicity. Jejich potenciální zásah byl oproti roku
2014 o 21 % vyšší.
Do četnosti a zásahu řízené publicity jsou započítávány pouze ty mediální výstupy, které vznikly v bezprostřední návaznosti na konkrétní komunikační
aktivity ČT (tiskové zprávy, tiskové konference, projekce, fotografie, …) a obsahují tedy Komunikací ČT připravená sdělení. Jde o přísnou metodiku, do níž
nejsou započítány sekundární mediální výstupy, které sice rovněž vznikají díky komunikačním aktivitám ČT, ale nejsou většinovým odrazem námi
připravených sdělení.
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První čtvrtletí 2015
628 výstupů
Na základě aktivit Komunikace ČT bylo v tomto období publikováno 628 příspěvků s celkovým potenciálním zásahem
téměř 185 milionů. (2 133 GRP)
V meziročním srovnání se jedná o 13 % větší množství výstupů řízené publicity.
Priority: Vraždy v kruhu, Znamení koně II., Rudyho má každý rád, Případy 1. oddělení, trilogii Jan Hus, cykly a
minisérie Škoda lásky, Americké dopisy, Případ pro exorcistu, nebo Případ pro lyžaře. Z dokumentární tvorby se
věnovala především projektům Kdo neskáče, není Čech, 13. komnata, Jeden rok s Fulbrightem, Brána smrti, Kmeny a
dokumentu Samoživy. Z dalších projektů to pak byl Eurovision Song Contest, DoktorKA, Hodina pravdy, Kousek nebe.
U většiny projektů byla dojednána pravidelná podpora s vydavatelstvím či médiem.

Druhé čtvrtletí 2015
293 výstupů
Na základě aktivit Komunikace ČT bylo v tomto období publikováno 293 příspěvků s celkovým potenciálním zásahem
téměř 81 milionů. (934 GRP).
V meziročním srovnání došlo k poklesu počtu výstupů řízené publicity o 30 %. Tento pokles lze přičítat odlišné
programové nabídce jara 2014 (výrazné nové tituly: První republika, Clona, Případy 1. oddělení, Čtvrtá hvězda,
Cirkus Bukowsky II.) oproti jaru 2015 ( nové Vraždy v kruhu, druhé řady: Znamení koně II, Škoda lásky II).
Komunikační priority: Místo zločinu Plzeň, Jan Hus, Zločin v Polné a Já, Mattoni, Kmeny, Druhý život Jana Husa.
A také Dovolená v protektorátu.

Třetí čtvrtletí 2015
418 výstupů
Na základě aktivit Komunikace ČT bylo v tomto období publikováno 418 příspěvků s celkovým potenciálním zásahem
173 milionů (1 994 GRP).
V meziročním srovnání došlo k nárůstu výstupů řízené publicity o 6 % a k nárůstu potenciálního zásahu o 24 %.
Komunikační priority: Doktor Martin, Labyrint, Místo zločinu Plzeň a Rudyho má každý rád. Ke všem těmto projektům
byly zorganizovány samostatné tiskové konference navazující na tiskovou konferenci k podzimnímu programovému
schématu.
Z dokumentární tvorby: Tajemství rodu, Čtyři v tom III., Zvláštní znamení touha, Herbář.
Zahájeny první komunikační aktivity ke StarDance.

Čtvrté čtvrtletí 2015
1 015 výstupů
Na základě aktivit Komunikace ČT bylo v tomto období publikováno 1 015 příspěvků s celkovým potenciálním
zásahem 410 milionů (4 726 GRP).
V meziročním srovnání došlo k nárůstu výstupů řízené publicity o 27 % a k nárůstu potenciálního zásahu o 22 %.
Komunikační priority: Doktor Martin, Labyrint, Místo zločinu Plzeň, Pět mrtvých psů, Zločin v Polné a Správnej dres.
Připravované projekty jako Hlas pro římského krále nebo Zádušní oběť.
Zvláštní pozornost věnována aktivitám okolo taneční soutěže StarDance a projektům v rámci vánočního schématu.

Speciální komunikační projekty: Jan Hus
Projekt Jan Hus byl jednou z hlavních priorit roku 2015. Komunikace se soustředila na historický význam filmu,
uměleckou hodnotu, vzdělávací potenciál a prestižní koprodukci.
Před televizní premiérou tak Komunikace ČT realizovala:
•„první klapku“ na startu natáčení pro média + novinářský den v průběhu
•novinářskou projekci
•tiskovou konferenci se zástupci koproducenta Arte
•slavnostní premiéru v kině Lucerna
•sérii veřejných projekcí na historicky signifikantních lokacích:
– Kozí hrádek (200 návštěvníků)
– Tábor (150 návštěvníků)
– Husinec (150 návštěvníků)
– Karolinum (200 návštěvníků)
– další projekce v rámci Noci kostelů.
V návaznosti na aktivity ČT o projektu informovala prakticky všechna relevantní média, včetně regionálních.

Speciální komunikační projekty: StarDance
V rámci sedmého ročníku StarDance uspořádala Komunikace ČT několik tiskových konferencí, materiály pro média
připravovala průběžně od prvních tréninků tanečníků až po jejich aktivity po skončení pořadu, generovala obsah
na sociální sítě atp. Nad to připravila speciální komunikační aktivity:
• Pro pořad získala nové, silné mediální
partnery: vydavatelství Borgis (Právo,
novinky.cz, super.cz atd.) a rádio Evropa
O
2, kteří poskytli intenzivní redakční
podporu.
• Realizovala speciální tematický vklad
mediálních
v deníku Právo den před prvním dílem
narostl
počet
výstupů
soutěže.
fanoušků na Fcb
• Zatraktivnila obsah facebookových
stránek pořadu díky novým aktivitám,
počet fanoušků profilu se navýšil z 21
tis. na 64 tisíc.
Benefiční tančírna StarDance:

804

43 tis.

•

•
•
•

Poprvé v historii StarDance uspořádala
Komunikace ČT událost, na které se
mohla veřejnost setkat s účastníky
aktuální řady pořadu.
Díky Benefiční tančírně StarDance
získala ČT dalších 200 tisíc korun pro
Centrum Paraple.
Událost tak zároveň sloužila jako
upoutávka na speciální charitativní díl.
Vstupenky na Tančírnu zmizely z prodeje
během několika hodin.

Kampaně v ostatních médiích
Součástí aktivit Komunikace ČT jsou i kampaně na podporu
Programových priorit v ostatních médiích.
V roce 2015 bylo realizováno:
LEDEN
•Vraždy v kruhu - zásah 9 712 400, 112 GRP
•Znamení koně - zásah 10 209 600, 118 GRP
•Případ pro exorcistu- zásah 5 023 800, 58 GRP
•Mín je víc - zásah 5 851 600, 67 GRP
•Reportérka - zásah 2 774 000, 32 GRP
ÚNOR
•DoktorKA - zásah 4 236 000, 48 GRP
•Kousek nebe - zásah 5 844 000, 67 GRP
BŘEZEN
•Kmeny- zásah 2 374 000, 27 GRP
DUBEN
•Večerníček (výročí, regionální projekce)- zásah 3 506 000 Kč, 40 GRP
•Jan Hus - zásah 4 480 000, 56 GRP
•Dovolená v protektorátu- zásah 4 263 000, 49 GRP

Kampaně v ostatních médiích
ČERVEN
•Večerníček – výstava - zásah 2 686 000, 31 GRP
ČERVENEC
•Fandím - zásah 3 611 000, 42 GRP
SRPEN
•Labyrint- zásah 6 426 000, 74 GRP
•Doktor Martin- zásah 4 911 000, 57 GRP
•Rudyho má každý rád- zásah 4 608 000, 53 GRP
•Čtyři v tom- zásah 3 969 000, 45 GRP
ZÁŘÍ
•Zlatá Praha- zásah 7 688 000, 89 GRP
ŘÍJEN
•Déčkoweb- zásah 2 905 000, 33 GRP
•Místo zločinu Plzeň- zásah 5 855 000, 67 GRP
•Zlatá mládež- zásah 6 372 000, 73 GRP
PROSINEC
•Vánoční vysílací schéma- zásah 7 791 000, 89 GRP
•Případy 1. oddělení- zásah 2 285 000, 26 GRP
•Nejchytřejší Čech- zásah 2 710 000, 31 GRP
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Aktivity v oblasti interní komunikace
-

Cíle a aktivity
Nástroje a výsledky v roce 2015

Interní komunikace České televize

1 750
návštěvníků
Intranetu ČT denně

Nárůst zájmu
zaměstnanců u
všech akcí o 20 %

Činnost Interní komunikace ČT v roce 2015:
• vytvořeno 353 původních článků pro zaměstnance na Intranet ČT
(oproti r. 2014 nárůst o 45 %)
• průměrně 1 750 unikátních návštěvníků Intranetu denně
• 10 vydání informačního magazínu ČT Novinky - v novém formátu
• 6 velkých akcí pro zaměstnance:
• 1 400 návštěvníků na Plese ČT (nárůst zájmu o 42 %)
• přes 500 zaměstnanců a jejich dětí na rodinném odpoledni s ČT
• 370 zaměstnanců a 389 dětí na rozsvěcení vánočního stromu ČT
(o 100 dětí více než v r. 2014)
• 200 zaměstnanců navštívilo operu Salome v Národním divadle
• 135 závodníků v barvách ČT na Author CUPu
• 150 dětí zaměstnanců zhlédlo v ČT vánoční pohádku Korunní
princ
• udílení interních výročních cen České televize

Nové akce pro zaměstnance v roce 2015
• Každou středu možnost vybrat si oběd u partnerských „neziskovek“ .
• Vytvořena platforma Žiju ČT, která komunikačně pokrývá významná partnerství ČT a zahrnuje všechny
nabídky a aktivity pro zaměstnance.
• StarDance pro zaměstnance (vybraní zaměstnanci trénovali s profi SD tanečníky a společně vystoupili
na plese ČT).
• Do práce na kole (21 týmů, 63 zaměstnanců, 1 měsíc), Charitativní bazar Chick & Chic (výtěžek
věnován nadaci NROS), Po vysvědčení do televize!
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Intranet
V roce 2015 je počet pravidelných uživatelů intranetu stabilní, nejsou patrné výrazné výkyvy
v návštěvnosti. Interní komunikace oproti předešlým letům výrazně navýšila počet původních zpráv
cílených na zaměstnance a diverzifikovala jejich obsah.
V průběhu roku 2015 bylo uveřejněno 353 aktualit:
•

187 aktualit přímo orientovaných na zaměstnance (propojení ČT a zaměstnanců v rámci platformy
Žiju ČT, nabídky na rozvoj a vzdělávání apod.)

•

87 korporátních zpráv (korporátní informace a informace týkající se tvorby a programu)

•

79 provozně-organizačních sdělení, rozhovorů a PR
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Interní zpravodaj ČT Novinky
V roce 2015 došlo ke změně formátu interního zpravodaje. Z původně jednostránkového informačního
letáku A4 vznikl obsahově výrazně rozšířený zpravodaj, který obsáhne všechny zásadní události uvnitř ČT.
ČT novinky doplňují Intranet. Vycházejí 1/měsíc v tištěné i elektronické verzi, která je vedle publikace na
Intranetu rozesílána zaměstnancům i emailem.

Původní formát

Aktuální formát
43

Setkání s vedením České televize
Setkání s vedením České televize má za cíl nabídnout
zaměstnancům přímou komunikaci témat.
V roce 2015 bylo jedním ze zásadních témat, které se dotýkalo
všech zaměstnanců, téma firemní kultury.
Diskusi nad tématem Jak se nám žije v ČT odstartovalo setkání
s generálním ředitelem Petrem Dvořákem. V průběhu roku pak
následovala série setkání zaměstnanců jednotlivých divizí s jejich
řediteli.

ČT pečuje o své zaměstnance - akce pro
zaměstnance
V roce 2015 připravila Komuniakce tyto akce:
•

Ples České televize

•

Výroční ceny České televize

•

StarDance pro zaměstnance

•

Do práce na kole – soutěž zaměstnaneckých
týmů

•

Charitativní bazar Chick & Chic

•

Po vysvědčení do televize – promítání pro děti
zaměstnanců

•

Rodinné odpoledne pro rodiče a děti

•

ČT Author Cup

•

Rozsvěcení vánočního stromu

•

Předvánoční představení v ND

•

Premiérové promítání vánoční pohádky
Korunní princ pro děti zaměstnanců.

Celoročně mají zaměstnanci možnost získat v rámci
mediálních partnerství vstupenky na kulturní a
sportovní akce, jejichž je ČT partnerem.
9/26/2016
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Podpora veřejně prospěšných aktivit

Podpora veřejně prospěšných aktivit

Spotové
kampaně

Benefiční
a kulturní
pořady

Redakční
podpora

Vlastní
projekty

Hlavním nástrojem podpory informovanosti o veřejně prospěšných projektech jsou bezplatné
spotové kampaně:
•

bezplatnou kampaní bylo podpořeno 96 veřejně prospěšných organizací

•

odvysíláno bylo 6 635 spotů (o 30 % více než v roce 2014)

•

celkový zásah kampaní přesáhl 8 milionů 143 tisíc diváků (o 200 000 více než v roce 2014)

www.ceskatelevize.cz/ctpodporuje
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Charita a podpora neziskových projektů

Spotové kampaně v oblasti charity a osvěty

3 044
spotů za rok
2015

27
projektů
za rok 2015

Oblasti podpořené spotovou kampaní v roce 2015:
•
zdravotní prevence,
•
podpora zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných,
•
bezpečný a zdravý rozvoj dítěte,
•
podpora filantropie a dobrovolnictví,
•
lidská práva a rovné šance,
•
humanitární a rozvojová pomoc,
•
prevence kriminality.

Česká televize podpořila v roce 2015 27 charitativních projektů. Celkem bylo odvysíláno 3 044 spotů na
kanálech ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art, což představuje 18 hodin a 15 minut vysílacího času.

Benefiční pořady

16 benefičních
pořadů
odvysílala ČT v roce 2015

Ve sbírkách
benefičních pořadů
bylo
vybráno téměř
70 milionů korun.

V roce 2015 odvysílala ČT celkem 16 benefičních
pořadů.
Oproti předchozímu roku to bylo o 3 benefice více.
Toto rozšíření bylo možné i díky novému nástroji
podpory neziskového sektoru: „adopci“ pořadů.
Tento nástroj propojuje zavedené televizní formáty s
charitativními organizacemi.

Přehled benefičních pořadů za rok 2015:
• 4 Adventní koncerty
• Pomozte dětem
• Tříkrálový koncert
• Zázraky přírody pro Pestrou společnost
• Česká filharmonie - open air koncert 2015
• Večer lidí dobré vůle - Velehrad 2015
• 2x Barování (ČT art)
• Možná přijde i charita Konta Bariéry
• Světlo pro Světlušku
• StarDance pro Centrum Paraple
• Mikulášskou v Opeře skupiny The Tap Tap
• Benefiční koncert Nadačního fondu Harmonie v iVysílání

Pomozte dětem 1998–2015
Pomozte dětem patří k tradičním benefičním pořadům ČT. Novinkou roku 2015 byla celonárodní sbírka
„Peříčkový den“, jejímž mediálním partnerem ČT byla také.

7,2 mil.
vybráno za
rok 2015

1380
podpořených
projektů

17 let
fungování

Přes
200 mil.
korun

Přes
200 tis.
podpořených
dětí

Adventní koncerty 1991–2015

8,4 mil.
vybráno
za rok 2015.

Celkem
vybráno
162 mil.
korun.

101
podpořených
organizací.

Jubilejní 25. ročník Adventních koncertů byl ukázkou dlouhodobé společenské solidarity, kterou diváci díky
České televizi projevují vůči lidem v nouzi. Novinkou bylo zapojení moderátorů zpravodajství, kteří navštívili
vybrané organizace, a přenos koncertů na adventních trzích v Ostravě a Brně. Prostředky získané v rámci
Adventních koncertů 2015 podpořily: Mobilní hospic Ondrášek z Ostravy, seniory trpící Alzheimerovou a
Parkinsonovou chorobou z Domova u Zámku z Chvalkovic na Hané, azylový dům Domov sv. Vincenta de Paul v

Dolním Podluží pro hendikepované matky s dětmi a Asistenci o. p. s. z Prahy, jež dvacet let poskytuje služby
osobní asistence a sociální rehabilitace lidem s tělesným a kombinovaným postižením.

ADOPCE POŘADŮ: StarDance
Adopce pořadu StarDance byla
nejúspěšnější beneficí České televize.
Celkový výtěžek pro Centrum Paraple přesáhl
12 milionů korun.
Významný byl i osvětový dosah pořadu,
vidělo jej totiž více než 1 milion diváků.

Česká televize v roce 2015 věnovala jeden z dílů svého nejúspěšnějšího zábavního pořadu svému
dlouhodobému neziskovému partnerovi, Centru Paraple, které pečuje o lidi ochrnuté po poranění míchy.
Centru Paraple přinesla adopce pořadu také obrovské zviditelnění, které se odrazilo mimo jiné ve zvýšení
počtu pravidelných dárců. Jedním z porovnatelných údajů je nárůst objemu ročních DMS, které se zvýšily
z průměru 240 DMS/měsíc na 8 238 DMS/měsíc, což znamená navýšení o 7 998 pravidelných DMS měsíčně
(227 943 Kč měsíčně).
Součástí propojení StarDance a Centra Paraple byla také Benefiční tančírna StarDance, která do celkové
podpory přinesla téměř 200 tisíc korun.

ADOPCE POŘADŮ: Zázraky přírody a další pořady

Pořad Zázraky přírody byl 12. 5. věnovaný aktivitám Ligy proti rakovině. Pořad zhlédlo celkem 621 tisíc diváků,
kteří zaslali více než 18 tisíc DMS, čímž přispěli částkou vyšší než půl milionu. Pořad také upoutal na celonárodní
sbírku Český den proti rakovině a pomohl tak významně zvýšit její výtěžek.
V pořadu Hodina pravdy soutěžil tým neziskové organizace, který zvítězil a získal dodávku pro svůj
nízkoprahový klub nabízející aktivity dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Dne 4. dubna 2015 odvysílala Česká televize nový dokument Malý mnich. Pořad byl spojen s charitativní DMS
sbírkou pro UNICEF na podporu bhútánských dětí, do které se díky pořadu registrovalo již více než 1500 nových
dárců a zaslány byly DMS v hodnotě přes 50 tisíc korun.

Vlastní projekty České televize 2015
Vzdělávání neziskového sektoru
•
V roce 2015 vyškolili profesionálové z řad zaměstnanců České televize celkem 45 neziskových organizací
•
Tématem workshopů byly zejména komunikace s médii, PR, produktová komunikace a sociální sítě.
Součástí bylo sdílení dobré praxe a inspirace vlastními aktivitami.
Podpora sociálního podnikání
• Nově od roku 2015 dáváme prostor našim neziskovým partnerům každý týden nabízet zaměstnancům ČT
obědy a snídaně. Podpořili jsme tak již 7 neziskových organizací, které tu utržily zatím přes půl milionu
korun.
• Neziskoví partneři mají také možnost zapojit se do sezónních akcí pro zaměstnance ČT, jako jsou vánoční
nebo velikonoční jarmarky. Každý rok tímto způsobem podpoříme činnost 7-8 neziskových organizací.
Den jinak s ČT
•
Od roku 2014 mají zaměstnanci ČT možnost věnovat jeden den pracovního volna navíc s náhradou mzdy
v kalendářním roce na dobrovolnickou činnost v některé neziskové organizaci.
•
Každý rok využívá tento program v průměru 70 zaměstnanců.
Mikulášské promítání
•
Mikulášské promítání pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti, tj. pro děti z azylových domů,
pěstounských rodin, dětských domovů nebo organizací podporujících hendikepované děti a jejich rodiny.
•
Každý rok se ho účastní v Praze, Brně a Ostravě přes 700 znevýhodněných dětí a dospělých.
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Mediální partnerství a kulturní projekty

Mediální partnerství v číslech
Podpora kulturních projektů v roce 2015
•
Česká televize formou spotové kampaně podpořila 69 kulturních projektů, to je o 8 více než v roce 2014
•
Celkový počet uvedení na ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art: 3 591 spotů, to je o 818 více než v roce
2014
•
Celkový zásah kampaní: 7 828 890 unikátních diváků
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Formy podpory
Volíme nejvhodnější formu podpory s ohledem na charakter projektu.
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Aktivní participace ČT na partnerských akcích
Česká televize se podílí také na programu podporovaných akcí. Podporuje kulturní dění, vzdělávací aktivity,
informuje o vlastních programových prioritách a informuje o činnosti média veřejné služby.
Významným komunikačním tématem v roce 2015 bylo 50. výročí Večerníčka. Promítlo se například do
programů Anifilmu, Zlín Film Festivalu, MFF Karlovy Vary, Colours of Ostrava, LFŠ Uherské Hradiště, Jičín –
město pohádek, Letní Letné, Chodských slavností, Strun dětem, Juniorfestu aj.
Další vybrané programové aktivity ČT:
• MFF Karlovy Vary – Dům ČT, podpora české audiovize
• Zlín Film Festival – Den s Českou televizí a vlastní stage, podpora tvorby pro děti a mládež
• Colours of Ostrava – Stage ČT, projekce večerníčků na hlavní scéně, podpora kulturního dění v regionech
• MFDF Jihlava – sekce Dokument ČT, podpora dokumentární tvorby
• Letní filmová škola – Maraton studentských filmů, scéna ČT, podpora mladých filmových tvůrců
• Letní Letná – Den s Českou televizí, podpora kreativity a motivace k pohybovým aktivitám
• Designblok – vlastní instalace ČT, podpora výtvarného umění a posílení profilace ČT art
• SIGNAL FESTIVAL – ČT art kavárna, podpora rozvoje kreativního průmyslu
• Anifilm – konference o animované tvorbě, projekce večerníčků
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Podpora kultury v regionech
Česká televize podporuje nejen nejvýznamnější a nejprestižnější kulturní události České republiky, ale
podává pomocnou ruku také projektům menšího rozsahu a těm regionálním aktivitám, které jsou výjimečné
zaměřením a špičkovou dramaturgií.

Partnerské projekty v regionech:

Jsme hrdým mediálním partnerem
kulturních akcí v rámci celé České
republiky. Například:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jazzfest Brno
Finále Plzeň
Anifilm (Třeboň)
Smetanova Litomyšl
Divadlo Plzeň
MFF Strážnice
Chodské slavnosti (Domažlice)
Blues Alive (Šumperk)
Letní filmová škola Uherské Hradiště
Jičín - město pohádky
Zlín Film Festival
Festival studentských filmů Písek
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Mediální výchova a vzdělávání
V rámci mediálních partnerství neklade Česká televize důraz jen na ryze kulturní projekty. Významnou
oblastí jsou i vzdělávací projekty.
•

Ve spolupráci s neziskovými partnery byl proveden výzkum na více než 300 ZŠ a SŠ o možnostech využití
audiovizuálních materiálů ve výuce.

•

V součinnosti se společností Člověk v tísni a organizací EDUin byla realizována pilotní série seminářů pro
pedagogy 2. stupně základních škol a středních škol zaměřených na praktické využití vzdělávacích pořadů
v hodině.

„Dobrý den, děkuji za zaslané materiály a další
informace. Váš seminář pro mne byl velmi užitečný,
a jsem ráda, že jsem se mohla této jedinečné akce
zúčastnit.“
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Memoranda a dlouhodobá spolupráce
Česká televize s cílem stabilní podpory kulturního prostředí v České republice uzavřela dlouhodobá
memoranda s dalšími stěžejními kulturními institucemi, se kterými spolupracuje na řadě dílčích projektů.
Mezi memorandové a dlouhodobé partnery České televize patří:
• Národní muzeum,
• Národní divadlo,
• Národní galerie,
• Národní památkový ústav,
• Národní technické muzeum,
• Uměleckoprůmyslové museum
• Akademie věd České republiky,
• Karlova univerzita
• a další.
V roce 2015 bylo uzavřeno memorandum také s:
• EXPO 2015 – česká účast,
• Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
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Poděkování partnerů
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Děkuji za pozornost.
Vít Kolář
výkonný ředitel Komunikace a vnějších vztahů České televize

vit.kolar@ceskatelevize.cz

