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!AS A TELEVIZE: 
!ty"i aspekty 

#asové organizace 
televizního vysílání 

a ka$dodenního $ivota

ABSTRACT: 
This paper deals with the relationship between television and everyday life in modern society. The author pays 
attention to four aspects of organization of television time: emphasis on the present moment, articulation of clock 
time, temporal regularity and orientation towards temporal structures of everydayness. The paper tries to show 
to what degree temporal structures of television broadcasting correlate with time experience of modern society 
members and how they are interwoven with temporal structures of everyday life of audience.
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 I p"es bou"liv% rozvoj na poli komunika#ních technologií z&stává sledování televizního vysílání v soudo-
b%ch západních spole#nostech aktivitou, která zabírá nejv't(í podíl volného #asu dosp'l%ch jedinc&; více #asu 
lidé tráví pouze spánkem a prací. Nap"íklad podle v%zkumu American Time Use Survey (Buerau of Labour Sta-
tistics 2009) tvo"í sledování televize star(ími 15 let v USA p"ibli$n' polovinu #asu v(ech jejich volno#asov%ch 
aktivit. K podobn%m záv'r&m dosp'la na p"elomu století i srovnávací studie Eurostatu (European Communities 
2003): sledování televize a videa bylo ve v(ech zkouman%ch evropsk%ch zemích nej#ast'j(í aktivitou ve volném 
#ase, která ve v't(in' z nich zabírala kolem 40 % volného #asu respondent&.1 Ke stejn%m v%sledk&m dospívají 
i pr&zkumy #eské populace.2 Pozoruhodná je skute#nost, $e také nejmlad(í generace, je$ oproti sv%m rodi#&m 
vyr&stá v prost"edí nesrovnateln' v't(í mediální nabídky, stále preferuje sledování televize p"ed ostatními mediál-
ními aktivitami. Jak uvádí Livingstonová (Livingstone 2002: 77), britské d'ti a dospívající ve v'ku 6–17 let tráví 
denn' s médii p't hodin #asu, zhruba polovinu této doby tvo"í sledování televize. Tuto skute#nost potvrzují i údaje 
z jin%ch zemí a rovn'$ údaje mlad(ího data.3

1 Studie Time Use at Different Stages of Life srovnávala data z t"inácti evropsk%ch zemí za období 1998–2001.
2 Nap"íklad v%zkum Na(e spole#nost 2009, realizovan% Centrem pro v%zkum ve"ejného mín'ní. Hlavní záv'ry #ásti v%zkumu 
zam'"ené na voln% #as jsou dostupné na <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100994s_oz100114.pdf> (online) (cit. 5. 9. 2010).
3 Studie Robertse, Foehra a Rideouta (Roberts, Foehr, Rideout 2005) uvádí, $e v roce 2004 v USA sledovaly d'ti a dospívající 
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 Televize je zárove* médiem, které je svou povahou nejvíce svázáno s #asem.4 Jak podot%ká Scannell (Scan-
nell 1995: 7), #as je médiem, v n'm$ sama vysílací média existují, a to ve dvojím smyslu: #as, kter% je t"eba naplnit 
obsahem, a #as, kter% je tráven poslechem #i sledováním vysílání. !asová povaha televize je na n'kter%ch úrovních 
podobná temporalit' divák& (vysílání se odvíjí ve stejném #ase jako jeho p"íjem, jeho struktura se sna$í vycházet 
vst"íc tomu, jak diváci tráví sv&j #as), na jin%ch se odli(uje (televize umo$*uje návrat zp't v #ase a znovuo$ivení 
v'cí minul%ch, vysílání pracuje se zrychlováním i zpomalováním #asu), v souhrnu je pak mnohem komplexn'j(í, 
proto$e kombinuje n'kolik #asov%ch rovin najednou. Jeden vysílan% po"ad tak odkazuje k aktuálnímu #asu, kdy je 
vysílán (v p"ípad' reprízovaného po"adu rovn'$ k #asu, kdy jej diváci mohli vid't d"íve), ke své #asové pozici v pro-
gramu vysílání, k #asu, kdy byl vyroben, k #asu, v n'm$ se odehrává d'j po"adu, a rovn'$ k jednotliv%m #asov%m 
rovinám vlastního d'je (srov. Durand 2003: 24–5).
 Televizi lze (stále) pova$ovat za dominantní médium soudobé spole#nosti, a to i p"es ve(keré prom'ny, 
jimi$ televizní vysílání a celá mediální sféra v posledních dvou dekádách pro(ly. Souvisí tato skute#nost n'jak%m 
zp&sobem s #asovou povahou televize? A pokud ano, jak%m zp&sobem? V následujícím textu chci p"edlo$it #ty"i 
poznámky t%kající se #asové organizace televizního #asu a ka$dodenního $ivota v moderní spole#nosti a ukázat, 
jaká spojení se mezi nimi postupn' ustavila. 

Televize a p"ítomn% okam$ik
 Jedním ze zásadních d&sledk& bou"livého rozvoje médií a komunika#ních technologií na p"elomu 19. a 20. 
století byla prom'na v chápání kategorie p"ítomnosti a pro$itku p"ítomného okam$iku. P"ítomnost jako by za#ala ex-
pandovat, a to jak v #ist' temporálním smyslu, tak ve smyslu prostorovém. P"estává b%t krátk%m #asov%m okam$ikem 
mezi minulostí a budoucností a rovn'$ p"estává b%t omezena pouze na ur#ité místo a jeho blízké okolí. Okam$ik 
„te+“ #i „nyní“ se stává rozsáhl%m #asov%m intervalem, kter% zahrnuje události po celém sv't'. Komunika#ní média 
umo$*ují „podr$et“ po del(í dobu v p"ítomnosti události, je$ by se jinak rychle staly minulostí, stejn' tak doká$í 
„p"esouvat“ budoucí d'ní do sou#asnosti nebo na její horizont.5 P"ítomnost je poci,ována jako „#asov' zahu(t'ná“ 
(Kern 1983: 314), a to nejen díky schopnosti uchovávat v sob' #ásti minulosti a p"edjímat v'ci budoucí, ale dle 
Kerna rovn'$ v d&sledku detailní anal%zy p"ítomného okam$iku, kterou p"ineslo filmové médium.6

 Prostorová expanze p"ítomnosti p"edstavuje z"ejm' nejv't(í prom'nu této #asové kategorie, k ní$ na 
p"elomu 19. a 20. století do(lo. Díky elektronick%m komunikacím vzniká nová zku(enost simultánnosti, sou#asného 
pro$itku mnoha prostorov' vzdálen%ch událostí, jejím$ jednotícím rámcem se stává unifikovan% celosv'tov% #as. 
Telegraf, bezdrátov% telegraf a telefon polo$ily základy jednotné a prostorov' neomezené p"ítomnosti, v ní$ lidé na 
celém sv't' pro$ívají v tomté$ okam$iku tyté$ události. Asi nejz"eteln'ji tuto skute#nost demonstrovalo ztrosko-
tání lodi Titanic v roce 1912, jedna z prvních globálních mediálních událostí, které bylo sledováno tak"ka v p"ímém 
p"enosu po celém sv't'. Zatímco telegrafní simultánnost byla p"evá$né #ásti populace zprost"edkována masov%m 
tiskem, telefon umo$nil lidem zakou(et nov% pocit sou#asné p"ítomnosti na více místech p"ímo. A ne(lo jenom  

ve v'ku 8–18 let televizní vysílání pr&m'rn' 3 hodiny denn'. Podle zprávy How Teens Use Media, sestavené z v%zkum& spole#nosti Nielsen 
realizovan%ch v letech 2008–2009, tráví ameri#tí teenage"i denn' v pr&m'ru 3 hodiny 20 minut sledováním televize, co$ p"edstavuje zdaleka 
nejvíce ze v(ech mediálních aktivit. Data navíc ukazují, $e v období 2003–2008 do(lo k nár&stu sledování televize pr&m'rn' o 12 minut denn'. 
Zpráva je dostupná na: <http://blog.nielsen.com/nielsenwire/reports/nielsen_howteensusemedia_june09.pdf> (online) (cit. 5. 9. 2010).
4 !as je samoz"ejm' klí#ov%m prvkem spoluvytvá"ejícím podstatu v(ech masov%ch médií. Ta historicky vznikala jako zaznamenání 
toku #asu (p"esn'ji toho, co se událo za ur#ité #asové období), která za#ala b%t publik&m p"edkládána v podob' #asov' pravidelné, periodické 
produkce. Tato #asová orientace médií je stále jejich zásadním rysem, jen$ je dodnes patrn% i ze samotn%ch názv& jednotliv%ch typ& masov%ch 
médií a mediálních produkt&: #asopis, deník, t%deník, m'sí#ník; T%den, No#ní události, Ozv'ny dne, Zprávy o (esté atd. Srov. té$ n'mecké 
v%razy pro noviny (Zeitung) a #asopisy (Zeitschrift), anglické názvy periodik (Time, Newsweek, Financial Times, Entertainment Weekly) #i 
anglické a n'mecké názvy rozhlasov%ch a televizních relací (News at Ten, News Today, die Tagesschau, Heute apod.).
5 Nová komunika#ní média p"edev(ím vytvá"ejí odli(n% horizont o#ekávání, v n'm$ se i události vzdálen'j(í budoucnosti náhle 
stávají sou#ástí na(í p"ítomnosti. P"íklad této prom'ny lze ilustrovat na rozdílu mezi procesem psaní dopisu a telefonováním. Zatímco pisatel 
dopisu po#ítá s tím, $e se odpov'di do#ká v bli$(í #i vzdálen'j(í budoucnosti, telefonující jedinec ji dostává v samotném okam$iku telefonování. 
D&le$ité je, $e tímto zp&sobem dochází vlivem komunika#ních médií k vytvá"ení odli(ného horizontu o#ekávání (okam$itá reakce je o#ekávána).
6 „Jak%koli okam$ik m&$e b%t (ve filmu – pozn. autora) libovoln' rozpárán a rozta$en, díky #emu$ dostává publikum mo$nost 
sledovat zdánliv' najednou motivy jednání, podobu jednání z r&zn%ch perspektiv i mno$ství reakcí na n'. Mu$ je zast"elen b'hem okam$iku, ale 
náv(t'vník kina vidí událost prodlou$enou a analyzovanou jako podrobnou anamnézu. P"ítomnost tak byla zahu(t'na re$iséry, kte"í spojili #as 
prost"ednictvím st"ihu.“ (Kern 1983: 88).

o individuální zku(enost dvou jedinc& u aparátu.7 Telefon zapo#al s prvním „ve"ejn%m vysíláním“ – v "ad' evropsk%ch 
m'st a v jejich okolí p"ená(el p"ím%m p"enosem do telefonních aparát& v domácnostech koncertní #i operní vys-
toupení, v Budape(ti dokonce od roku 1893 fungoval telefonní program, jen$ svou formou a obsahem (zahrnujícím 
dramatizovanou #etbu, p"ehledy tisku, zprávy z burzy #i p"ímé p"enosy projev& #len& parlamentu) p"edznamenal 
nástup prvního skute#ného masového vysílacího média, tedy rozhlasu (Kern 1983: 69). Ji$ na konci 19. století jsou 
tak polo$eny základy synchronizace #asového vnímání ve spole#né mediální sou#asnosti, kterou pln' rozvine rozhlas 
a televize. Navíc se telefonní (a posléze rozhlasová) komunikace se sv%m „$iv%m“, v reálném #ase probíhajícím spo-
jením stane modelem, o jeho$ napln'ní budou usilovat i ostatní média. (McQuire 1998: 185).8

 Dominantní roli v (í"ení nové temporální zku(enosti postupn' p"evzalo televizní vysílání. Televize doká$e 
v reálném #ase p"ekonat i ty nejv't(í prostorové vzdálenosti a tento nov% #asoprostor okam$itosti a nulov%ch 
vzdáleností zprost"edkovat sv%m divák&m. Z historického hlediska televize jako mediální forma samoz"ejm' nava-
zuje na v%voj jin%ch komunika#ních technologií, je$ doká$í p"ekonávat #as a prostor obdobn%m zp&sobem (telegraf, 
rádio), ta v(ak nikdy nem'la takov% dopad a vliv, jak% má v tomto ohledu na soudobou kulturu a spole#nost televizní 
vysílání. Jeden z d&vod& této skute#nosti nazna#uje Joshua Meyrowitz: „Pád komunika#ních bariér mezi r&zn%mi 
místy odstartoval telegraf. Prezentoval v(ak stru#ná zakódovaná sd'lení, která musela putovat podle toho, jak vedly 
telegrafní dráty. Proces dále posílilo rádio. ... Rozhlas ale pouze verbáln' reportoval o událostech v jin%ch #ástech 
sv'ta nebo zem'. ... Rozhlas sice poskytoval ,obrazy sv'ta‘, ty ale vznikaly a$ ve fantazii ka$dého poslucha#e. Je 
obtí$né p"edstavit si n'co nového a záhadného, ani$ by to #lov'k mohl p"ipodobnit k n'#emu, co u$ n'kdy vid'l. 
Ka$d% poslucha# si navíc s rádiem vytvá"í sv&j vlastní unikátní a subjektivní obrázek. Televize na rozdíl od rozhlasu 
divákovi zdánliv' dovoluje za$ít vzdálené události a místa p"ímo a ,objektivn'‘.“ (Meyrowitz 2006: 124) Podobn' 
jako Meyrowitz argumentují i dal(í médiologové. Nap"íklad podle Goodwina (1990: 42) se televizní zpravodajství 
t'(í takové d&v'"e pravd'podobn' z toho d&vodu, $e je pova$ováno za mén' p"edpojaté ne$ zpravodajství tisku  
a na rozdíl od rozhlasu doká$e pomocí obrazové slo$ky poskytnout cosi jako „d&kazy“ reality. Televize je schopna 
zprost"edkovat divák&m zdánliv' p"ímé spojení se zobrazovan%mi událostmi a umo$nit jim identifikovat se s je-
jich aktéry. Díky spojení rychlosti a obrazu vyvolává televizní vysílání dojem, $e se ze v(ech médií dostává nejblí$e 
zprost"edkované skute#nosti. Jak podot%ká McQuire, televize je prvním médiem, je$ svému publiku slibuje, $e 
struktura „reprezentace“ bude toto$ná se samotnou „událostí“ (McQuire 1998: 253). 
 D&raz na p"ítomn% okam$ik a rychlost zprost"edkování manifestuje televize p"edev(ím tzv. $iv%m vysíláním, 
tedy vysíláním ze studia #i exteriéru v reálném (nezpo$d'ném) #ase. Tento typ vysílání nachází u divák& zna#nou 
oblibu, $iv' vysílané po"ady pat"í k t'm s nejvy((í sledovaností. Podle "ady mediálních teoretik& (Feuer 1983; Doane 
1990) je práv' $ivost vysílání jednou z hlavních defini#ních charakteristik televizního média. -ivé vysílání vyvolává 
u divák& dojem opravdového „dot%kání se skute#nosti“ (White 2004: 75), kter% je jin%m médiem nedosa$iteln%. 
Zvlá(, patrná je tato skute#nost v p"ípad' katastrof a jin%ch zásadních a zcela neo#ekávan%ch událostí, kdy televizní 
stanice náhle p"eru(ují pravidelné vysílání, vy"azují z n'j reklamy a obrací se na diváky bezprost"edn' a #asto velmi 
naléhav%m tónem. Televizní spole#nosti rovn'$ pou$ívají "adu zp&sob&, jak u divák& posilovat pocit, $e vysílání je 
skute#n' $ivé: krom' p"ím%ch vstup& televizních reportér& do vysílání ho posilují nap"íklad p"ímé telefonáty divák& 
do studia #i zaslané SMS zprávy, jejich$ text se objevuje na obrazovce. Shaun Moores ve své anal%ze ranních tele-
vizních magazín& britsk%ch stanic ITV a BBC ukazuje, $e jedním ze zp&sob&, jím$ m&$e b%t tento pocit podpo-
rován, je prezentovat moderátory jako zasko#ené n'#ím p"ekvapiv%m – nap". kdy$ si v(imnou, $e je kamery zabírají 
v okam$iku, kdy se teprve p"ipravují na sv&j v%stup (Moores 1995: 338–339).

7 Ú#astník& hovoru bylo nadto #asto více - první telefonní linky byly sdílené (tzv. party line), tak$e p"i p"íchozím hovoru zvonily 
v(echny aparáty, které byly na linku p"ipojeny, a ka$d%, kdo m'l zájem, mohl hovor&m naslouchat (Kern 1983: 69).
8 Patrné to bylo zejména na pokusech filmu p"iblí$it se vysílacím médiím v rychlosti zprost"edkování reáln%ch událostí. Ji$ od roku 
1911 fungoval v Británii speciální vlak s temnou komorou, umo$*ující bezprost"ední vyvolání a p"epravu filmového materiálu, kter% v%razn' 
urychlil filmové zpravodajství. Díky n'mu mohli diváci lond%nsk%ch kin sledovat 13. #ervence tohoto roku v deset hodin ve#er reportá$ z uvedení 
nového prince z Walesu do ú"adu, je$ se uskute#nilo o pouh%ch (est hodin d"íve ve vel(ském Carnavonu. (Kern 1983: 118). Podobn% vlak, vy-
baven% navíc filmov%m projektorem, jezdil ve 30. letech po Ukrajin' a oblasti Kavkazu. Iniciátor „kinematovlaku“ Alexander Medvedkin usiloval 
o promítání film& tent%$ den, kdy byly nato#eny, a to p"ímo samotn%m aktér&m film&: cílem bylo vytvo"it pocit kolektivní d&v'ry, p"átelství a 
národní zanícení (McQuire 1998: 186). Nacistick% ministr propagandy Goebbels zase vyu$íval letadla k p"eprav' filmov%ch záznam& z vále#né 
fronty, aby mohly b%t co nejrychleji za"azeny do aktuálního filmového t%deníku. Hotov% t%deník byl pak op't letecky distribuován po celém 
N'mecku, aby mohl b%t je(t' t%$ den promítán (McQuire 1998: 186).
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 Vedle „$ivého vysílání“ ve smyslu p"ímého p"enosu je zde ale je(t' jedna zásadní dimenze televizního 
vysílání, úzce související s pro$itkem p"ítomného okam$iku, a sice „$ivost vysílání“. Ve(keré vysílání se v$dy 
odvíjí v p"ítomném okam$iku spole#n' s odvíjejícím se #asem divák&, programy jsou vysílány a p"ijímány v tomté$ 
#asovém okam$iku – a práv' v tomto smyslu p&sobí vysílání v$dy jako „$ivé“, jedine#né a nevratné. Není proto 
divu, $e ji$ od po#átku televizního vysílání (kdy, paradoxn', probíhalo ve(keré vysílání z technologick%ch d&vod& 
skute#n' $iv') se v't(ina po"ad& sna$ila i vypadat tak, jako by byla $iv' vysílána: hlasatelé mluvili p"ímo k publiku, 
zp'váci k n'mu p"ímo zpívali, komici se k divák&m obraceli jak p"i rozhovoru mezi #ty"ma o#ima (Ellis 1992, 
2000b). Tento adresn% zp&sob oslovování – kter%m se televize principiáln' odli(uje od filmu – vysílání dodnes 
dominuje.

Rozhlas, televize a #as hodin
 Novov'ká #asová zku(enost je spojena p"edev(ím s „mechanick%m“ #asem hodin, mezi modernitou a tem-
porální strukturou hodinového #asu existuje velmi úzk% vztah. Glennie a Thrift (Glennie, Thrift 2009) na p"íkladu 
pozdn' st"edov'ké a ran' moderní Anglie pom'rn' p"esv'd#iv' ukázali, $e tento vztah nebyl jednosm'rn%  
a nelze v n'm ur#it jednoduchou kauzalitu: úsp'ch masivního roz(í"ení hodinového #asu v modernit' není 
pouze d&sledkem vynálezu mechanické hodiná"ské technologie (nebo, ji$ p"edtím byly sociální aktivity regu-
lovány podobn%mi temporálními nástroji, na n'$ mechanické hodiny navázaly) ani v%hradním d&sledkem vznika-
jícího industriální kapitalismu s jeho orientací na #as a #asovou disciplínu (nebo, u$ívání hodin se stalo b'$n%m  
a v(eobecn' p"ijíman%m ji$ p"ed nástupem kapitalistické #asové kázn'). Spí(e se zdá, $e jednotlivé procesy (so-
ciální, technologické, ekonomické, kulturní) se p"i (í"ení hodinového #asu vzájemn' podporovaly. V d&sledku 
toho se #as ur#ovan% hodinami postupn' stal dominantním nástrojem organizace #asu i jeho reprezentace v mys-
lích moderních jedinc&. Zvlá(tní roli v tomto procesu hrály také rozhlas a televize.

 Ti(t'ná média tradi#n' operují v rámci kalendá"ního #asu. Jejich denní, t%denní #i m'sí#ní periodicity 
nevyjad"ují pouze, jak #asto se dostávají ke svému publiku, ale zejména v p"ípad' zpravodajsk%ch médií také to, na 
jak rozsáhlé #asové úseky se orientují (v p"ípad' deníku v$dy na jednotlivé dny, u t%deníku na t%dny atd.). Tím, $e 
se ti(t'ná periodika zam'"ovala na jednotlivé dny jako$to ekvivalentní #asové jednotky a napl*ovala je v$dy nov%m 
obsahem,9 p"ispívala k prom'n' #asov%ch p"edstav novov'ku sm'rem k lineárnímu a sv'tskému pojetí #asu.
 Média s vysílan%m signálem jsou rovn'$ spojena s kalendá"ním #asem, jejich specifikem je ale artikulace 
#asu hodin, a to na n'kolika rovinách. Rozhlasové a televizní vysílání napomohlo roz(í"ení jednotného a univerzál-
ního #asu hodin (vyjád"eného globálním #asov%m standardem) na celou spole#nost. Vysílací média se po hodi-
nov%ch p"ístrojích stala dal(ími spole#ensk%mi „#asodárci“: rozhlasové vysílání ji$ od sv%ch po#átk& ve dvacát%ch 
letech pou$ívalo #asová znamení, která ohla(ovala p"esné údaje o spole#n' sdíleném #ase, a umo$*ovala tak ro-
zsáhlou synchronizaci spole#enského d'ní. Jak poznamenává Hickethier, „#asová znamení se stala sou#ástí ro-
zhlasové kultury a vryla se do lidské pam'ti. Nebyla k sly(ení jen v poledne, ale hojn' po cel% den a stále a znovu 
umo$*ovala p"izp&sobení se ,normálnímu‘ #asu.“ (Hickethier 2005). To neznamená, $e by #as hodin byl v dob' 
po#átk& rozhlasového vysílání n'#ím nev(edním: nást'nné #i stolní hodiny byly ji$ dávno b'$nou sou#ástí domác-
ností a roz(í"eno bylo i pou$ívání osobních hodinek, kapesních i náramkov%ch. „Vysílání #asu“ v(ak p"edstavovalo 
novou zku(enost, srovnatelnou snad s d"ív'j(ím pravideln%m odbíjením kostelních zvon& #i houkáním vlak& 
jedoucích podle pravideln%ch jízdních "ád&: zku(enost simultánního zakou(ení #asového momentu (potenciáln') 
v(emi jedinci spole#nosti.10 Tato zku(enost se zpo#átku mohla jevit jako n'co pon'kud nezvyklého, jak dok-

9 Tato #asová orientace ti(t'n%ch médií se neobjevuje náhle, ale ustavuje se postupn' v pr&b'hu novov'ku. Zatímco b'hem 17. 
století vycházejí noviny zprvu v t%denních intervalech a posléze n'kolikrát do t%dne, první listy s denní periodicitou se objevují na po#átku 18. 
století (patrn' jako první britsk% Daily Courant v roce 1704). V pr&b'hu 19. století se pak objevují i ned'lní a ve#erní listy (viz Conboy 2004).
10 Tento typ zku(enosti z"ejm' úzce souvisí s povahou lidské percepce #asu. Jak si pov(imnul Urry (2009: 179), na rozdíl od 
n'kter%ch aspekt& prostoru není #as p"ímo zachytiteln% smysly a lidé ho v$dy pot"ebují vnímat skrze n'jaké ukazatele, jak%mi jsou nap"íklad 
hodiny #i kalendá". K tomu dodejme, $e pro lidskou zku(enost hodinového #asu jsou v%znamné z"etelné #asové p"ed'ly, které proud #asu 
strukturují a které napl*ují #asové jednotky v%znamem. Práv' takové p"ed'ly, smysly jasn' zachytitelné a navíc kolektivn' sdílené, poskytovalo 
rozhlasové vysílání sv%mi #asov%mi znameními.

ládají slova jednoho z redaktor& BBC Filsona Younga z po#átku t"icát%ch let: „Vysílání #asu, je$ je jedním 
nejb'$n'j(ích a nejpravideln'j(ích rys& ka$dodenního (rozhlasového – pozn. autora) programu, je rovn'$ … jed-
nou z nejpodivn'j(ích nov%ch v'cí, které nám ovládnutí éteru p"ineslo.“ (Young 1933: 252; cit. podle Moores 
2000: 55) Pocit, $e rozhlas skute#n' vysílá #as, umoc*oval v p"ípad' BBC i zvuk tikajících hodin, kter% vypl*oval 
prostor mezi jednotliv%mi po"ady. V neposlední "ad' m'la synchronizace spole#nosti prost"ednictvím #asov%ch 
znamení i svou #ist' praktickou stránku, nebo, rozhlasová hlá(ení p"esného #asu byla vyu$ívána k se"izování #asu 
na domácích hodinách a osobních hodinkách.

 V procesu reprezentace hodinového #asu pokra#ovalo také televizní vysílání. Sly(iteln% #as rozhlasu se 
v televizi stává viditeln%m: za#átky po"ad& (nap"íklad hlavních zpravodajsk%ch relací), ale i p"ed'ly mezi nimi jsou 
doprovázeny hodinov%mi ru#i#kami, které na obrazovce odm'"ují p"esn% #as a ukazují tak, jak pevn' je s ním 
struktura vysílání spojena. Programové schéma televizních stanic se opírá o velmi striktní #asov% plán, jeho$ 
principem je hodinové a minutové #len'ní. Vysílací okna, z nich$ je vystav'na základní kostra vysílání, jsou 
vymezena hodinov%mi (#i p&lhodinov%mi) #asov%mi úseky, velká #ást po"ad& má tak sv&j za#átek v „zaokrouh-
len%ch“ #asov%ch momentech (v$dy v celou hodinu nebo v p&l). Televizní po"ady a jejich sou#ásti mají standardi-
zovanou délku, která se #asto pohybuje – jako v p"ípad' reklamních spot& #i zpravodajsk%ch p"ísp'vk& – v "ádu 
jednotek #i desítek vte"in. Televizní vysílání se tak pod"izuje stejné #asové disciplín', jaká za#ala b%t uplat*ována 
v tovární v%rob' a obecn' v pracovní oblasti moderní spole#nosti: neorganizuje sv&j #as podle úkol&, které 
pot"ebuje vy"e(it, ale organizuje úkoly podle pravidelné a koordinující #asové disciplíny (srov. Thompson 1967). 
Tato skute#nost souvisí s ur#it%m paradoxem moderní spole#nosti, v ní$ je sféra volného, ne-pracovního #asu 
organizována obdobn%m zp&sobem jako #as pracovní.

Televize a #asová pravidelnost
 !as hodin úzce souvisí s #asovou pravidelností $ivota v moderní spole#nosti. Podle Eviatara Zerubavela 
(Zerubavel 1981) je mo$né pova$ovat pravidelnost v #asovém uspo"ádání za jeden z klí#ov%ch prvk& sociálního 
"ádu, kter% reguluje strukturu a dynamiku sociálního $ivota. Sociální situace, aktivity a události jsou vytvá"eny 
podle sociotemporálních vzorc& a vykazují tak vysokou míru temporální pravidelnosti a pevnosti. Takto pevn% 
#asov% "ád je specifickou zále$itostí moderní, racionáln' organizované spole#nosti a nalezneme ho jak na úrovni 
ka$dodenního $ivota, tak na úrovni fungování velk%ch sociálních organizací. 
 Zerubavel popisuje #ty"i základní formy #asové pravidelnosti: pevné sekven#ní struktury, fixní dobu 
trvání, obvyklá #asová umíst'ní a nem'nná tempa opakování (Zerubavel 1981: 1–12).

1. Pevné sekven!ní struktury p"edstavují patrn' nejvíce viditelnou formu #asové pravidelnosti. Velké 
mno$ství situací, aktivit a událostí nem&$e nastat sou#asn', ale pouze v ur#ité závazné #asové posloup-
nosti – platí to pro "adu ceremoniálních událostí (svatby, poh"by, bohoslu$by, koncerty klasické hudby 
apod.), situace v pr&b'hu jedincova $ivota, ale i r&zné ka$dodenní neformální aktivity. Je z"ejmé, $e "ada 
sekven#ních struktur je dána p"irozen%m "ádem v'cí (jíst lze a$ poté, kdy je jídlo p"ipraveno), vedle nich 
je ale velké mno$ství posloupností, které jsou dílem sociálních konvencí (polévka je servírována p"ed 
hlavním jídlem, nikoli a$ po n'm).

2. Fixní doba trvání událostí a aktivit je nezbytn%m p"edpokladem, aby lidé mohli "ídit a rozvrhovat 
ka$dodenní $ivot, sestavovat #asové plány a harmonogramy. Stejn' jako v p"ípad' sekven#ních struktur 
i pevn' daná doba trvání vychází #asto z fyzikálních #i biologick%ch daností, jindy má ale #ist' konven#ní 
základ (délka (kolní hodiny, dovolené, vojenské slu$by, obchodní sch&zky apod.). Pravidla ohledn' doby, 
po kterou ur#ité události #i aktivity trvají, nemusí b%t nikde stanovena, p"esto má v't(ina lidí pom'rn' 
jasnou p"edstavu o tom, jak dlouho trvat mají, a #asto tuto dobu pova$uje za p"irozenou, nikoli arbitrárn' 
ustavenou.11

11 A# není nap"íklad nikde stanoveno, jak dlouhé mají b%t hrané filmy, v't(ina lidí by se pravd'podobn' cítila podvedena, kdyby film 
v kin' trval jen deset minut, proto$e v(ichni o#ekávají délku kolem jedné a p&l a$ dvou hodin (Zerubavel 1981: 6).
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3. !asov'-racionální organizace $ivota rovn'$ vy$aduje, aby se situace, události a aktivity odehrávaly ve stand-
ardních, obvykl"ch !asov"ch umíst#ních. Na rozdíl od tradi#ních spole#ností, v nich$ se „na#asování“ 
událostí stejn' jako zahájení i ukon#ení #inností "ídí obvykle povahou událostí a #inností samotn%ch, 
pro moderní západní spole#nost je charakteristické pevné spojení událostí a aktivit s p"edem ur#en%mi  
a ustálen%mi momenty v #ase – s ur#it%mi hodinami, dny v t%dnu, #ástmi roku #i obdobími v $ivot' jedince. 
Ka$dodenní rutinní #innosti v't(iny lidí (podávání jídel, ukládání ke spánku, uklízení, nákupy apod.) se 
tak "ídí podle pevn' daného p"edpisu, kter% ur#uje, v jak%ch denních #asech #i dnech v t%dnu se mají 
odehrávat. Stejn' pevn' dan% harmonogram má i sféra práce: pracovní #innost neza#ínáme vykonávat 
v okam$iku, kdy je to pot"eba, ale tehdy, kdy nám to ur#uje p"edepsaná pracovní doba (Zerubavel 1981: 
8).

4. Mno$ství událostí, situací a aktivit sociálního $ivota se odehrává opakovan' a ve stále stejn%ch #asov%ch 
intervalech – mají tedy nem#nné tempo opakování neboli rytmi!nost. Periodické opakování sociálních 
jev& má sv&j p&vod v sociálních cyklech – hodinov%ch, denních, t%denních, m'sí#ních, ro#ních – které 
jsou tak odpov'dné za rytmickou strukturu sociálního $ivota (Zerubavel 1981: 10).12 Pro $ivot v moderní 
spole#nosti je p"itom charakteristické, $e jeho rytmus je stále mén' odvozován od periodicity p"írodních 
jev& a stále více se opírá o um'lou periodicitu, jí$ ur#ují p"edev(ím #asové harmonogramy, kalendá"  
a hodiny.

 !asová pravidelnost sociálního sv'ta má z"ejmé d&sledky pro individuální $ivoty: pomáhá lidem minimali-
zovat nejistotu a zárove* vytvá"et pocit uspo"ádanosti, samoz"ejmosti, normálnosti a p"edvídatelnosti budoucího 
d'ní. Práv' p"edvídatelnost ka$dodenního d'ní a z ní vycházející mo$nost ka$dodenního plánování by byly bez 
pevn' dané #asové pravidelnosti neuskute#nitelné. Díky jejímu silnému vlivu nosí ka$d% jedinec ve své mysli 
cosi jako temporální mapu, která je vytvo"ena z na(ich o#ekávání ohledn' toho, kdy se co odehrává, jak #asto, 
v jakém po"adí a jak dlouho to trvá (Zerubavel 1981: 12–14). To, co se z pravidelného #asového "ádu vymyká, 
obvykle naru(uje normálnost ka$dodenního $ivota a p&sobí jako n'co p"ekvapivého. Tato skute#nost souvisí 
s d&le$itou vlastností sociáln'-#asového "ádu: a# je do zna#né míry sociální konvencí, je lidmi zpravidla nahlí$en 
jako p"irozen% a nutn%. Proto jsou i pokusy o jeho zm'nu obvykle doprovázeny prudk%mi a vá(niv%mi reakcemi 
(Zerubavel 1981: 43–44).

 Televizní vysílání pracuje se v(emi #ty"mi principy #asové pravidelnosti. Struktura programu se odvíjí 
od pevn%ch sekven#ních struktur, které ur#ují obvyklá po"adí jednotliv%ch po"ad& ve vysílání i prvk& v t'chto 
po"adech obsa$en%ch. Nap"íklad hlavní ve#erní zpravodajská relace za#íná po reklamním bloku, jemu$ p"edcházel 
podve#erní seriál; po zpravodajství následuje op't reklamní blok, poté sportovní zpravodajství, op't reklamní 
blok atd. I posloupnost prvk& uvnit" samotného zpravodajského po"adu je závazn' daná (zn'lka – upoutávka 
na nejd&le$it'j(í body zpráv – moderátor ve studiu – p"edstavení hlavního p"ísp'vku atd.) Tyto pevné sekvence,  
o n'$ se program opírá, jsou dílem konvence: vysilatelé jimi z#ásti reagují na zp&soby chování publika, z#ásti jde 
o historicky ustálené vzorce, které se m'ní jen velmi pozvolna. Jak konstatuje Ellis, v programov%ch schématech 
televizních stanic se odrá$í jejich historie (schémata vznikají v návaznosti na schémata p"edchozí), celkov% cha-
rakter televizního vysílání jednotliv%ch zemí i ur#ité národní zvyky (Ellis 2000a: 26).
 Podobn' konven#ním zp&sobem se ustálily i dal(í formy #asové pravidelnosti televizního vysílání. Délka 
jednotliv%ch po"ad& je pevn' dána pro jednotlivé $ánry #i formáty, a a#koli se vlivem siln'j(ího konkuren#ního 
prost"edí dnes m'ní mo$ná #ast'ji, ne$ tomu bylo d"íve, zatím se nezdá, $e by tyto zm'ny n'jak naru(ovaly 
ustálené p"edstavy divák& o tom, jaká má b%t adekvátní délka po"ad&.13 Kdyby rozhovor v no#ní talk show m'l 
délku pr&m'rného zpravodajského p"ísp'vku (a naopak), k takovému naru(ení by z"ejm' do(lo a divák by 

12 Denní, m'sí#ní a ro#ní cykly – na rozdíl od hodinového cyklu a sedmidenního cyklu t%dne – nejsou samoz"ejm' #ist%mi sociálními 
konstrukty, proto$e jejich periodicita má oporu v reáln%ch astronomick%ch jevech. Av(ak to, $e se nap"íklad struktura zpravodajství odvozuje od 
denního cyklu a organizace hospodá"sk%ch aktivit od m'sí#ního cyklu, je pouze v'cí sociální konvence (viz Zerubavel 1981: 11).
13 Délka po"ad& se nadto obvykle p"izp&sobuje p&lhodinové a hodinové délce vysílacích oken, s ní$ standardn' pracují plnoformá-
tové televizní stanice. Krom' toho, $e se tak usnad*uje umíst'ní po"ad& na obvyklá #asová místa v programu, je zde takté$ patrn% vliv obchodní 
rozvahy vysilatele. Pokud by vytvá"el po"ady s jinou délkou, ne$ #iní ostatní, t'$ko by pak pro n' hledal p"ípadného zájemce o koupi licence 
k vysílání.

pravd'podobn' byl p"ekvapen a znejist'n. K obdobnému znejist'ní by také do(lo, kdyby si no#ní talk show 
náhle vym'nila své místo v programu s po"adem pro p"ed(kolní d'ti. V't(ina po"ad& vysílan%ch plnoformátov%-
mi televizními stanicemi má toti$ své obvyklé #asové umíst'ní v programu, spojené s konkrétním obdobím dne  
a konkrétním #asem. Zejména u t'ch po"ad&, jejich$ #asová pozice v programu je dlouhodob' ustálena a jejich$ 
sledování je spojeno s v%znamn%mi p"ed'ly v chodu domácnosti divák&, jsou zm'ny a poru(ení "ádu vysílání 
vnímány s nelibostí.14 Posledním prvkem, kter% posiluje #asovou pravidelnost televize, je nem'nné tempo, s ním$ 
se jednotlivé po"ady a celé bloky vysílání opakují. Ka$d% po"ad je umis,ován do stejného vysílacího #asu (vysílacího 
okna) ve stejném dni v t%dnu a tento vzorec se z t%dne na t%den opakuje.
 Televize je #asov' velmi rigidní médium, a práv' proto vytvá"í u publika pocit normálnosti, uspo"ádanosti  
a p"edvídatelnosti. Televizní divák si v mysli vytvá"í stabilní temporální mapu vysílání, podle ní$ je schopen 
(alespo* p"ibli$n') ur#it, kdy bude kter% po"ad vysílán, jak #asto bude vysílán, které po"ady po n'm mohou 
následovat a jak dlouho bude asi trvat. Pevná #asová struktura vysílání tak televizi umo$*uje zapustit své ko"eny 
hluboko v ka$dodenním #ase publika.

Televize a #asové struktury ka$dodennosti
 Základem #asové struktury ka$dodennosti15 je, jednodu(e "e#eno, opakování toho, co ji$ bylo. Opakovatel-
nost se uskute#*uje prost"ednictvím rutinních aktivit, b'$n%ch, ze dne na den reprodukovan%ch #inností, které 
vytvá"ejí kontinuitu mezi minulostí a budoucností. Ka$dodenní existence tak získává o#ekávateln%, p"edvídateln% 
charakter, jednotvárnou povahu a odolnost proti razantním zm'nám. Vytvá"ení p"edvídatelné skute#nosti 
nevy$aduje ze strany aktéra p"íli( velké úsilí, jeliko$ probíhá na neuv'domované (nikoli nev'domé) úrovni tzv. 
„praktického v'domí“ (Giddens 1991: 36). Praktické v'domí redukuje lidskou úzkost a vytvá"í d&le$it% pocit 
ontologického bezpe#í. Z"ejm' i proto nalézáme v rutinní #innosti a zvyku uspokojení, a to i v p"ípadech, kdy$ nás 
nutí k v'cem obtí$n%m a protivn%m. Díky rutinám a jimi vytvo"eném pocitu b'$nosti, v(ednosti a samoz"ejmosti 
ka$dodenní existence se vyh%báme riziku chaosu, zmatku, dezorganizace #i – je(t' zásadn'j(ímu – riziku ztráty 
smyslu pro skute#nost.
 Rutiny a principy dennodenního opakování nejsou ni#ím jin%m ne$ nástroji uskute#*ování imperativu 
#asové pravidelnosti. Jejich podstatn%m rysem je, $e jsou strukturovány v #ase, respektive samy ka$dodenní #as 
strukturují. Ka$dodennost sestává z #asov%ch vzorc&, schémat a plán&, které se ze dne na den (z t%dne na t%den, 
roku na rok) opakují – ranní vstávání a ve#erní uléhání, p"ípravy jídel, odchody do práce a p"íchody z ní, ukládání 
d'tí do postele, sledování ve#erních zpráv, víkendové nákupy apod. V(echny tyto #innosti se opakují pravideln' 
podle internalizovaného "ádu a posloupnosti. Pravidelnost a opakování neznamenají strnulost a nem'nnost 
zab'hnutého "ádu ani jednotliv%ch vzorc& a schémat, jakákoli v't(í zm'na je ale vnímána jako n'co ne-v(edního 
a mimo-"ádného. Jak ukazují v%sledky v%zkumu Gauntletta a Hillové, naprostá v't(ina lidí nosí v hlav' #asové 
rozvrhy, podle nich$ organizuje své b'$né dny, a i ti, kdo ne$ijí a ned'lají v'ci „podle (ablon“ (nap". nemusí ráno 
vstávat v ur#itou hodinu), mají jasné p"edstavy o tom, jak% #as jednotlivé aktivity zabírají a kdy p"ibli$n' by se m'ly 
odehrát (Gauntlett, Hill 1999: 283–4).
 Vedle ka$dodenního opakování rutinních úkon& má ka$d% jedinec rovn'$ svoji vlastní, vnit"ní #asovost, 
která vyjad"uje jeho plynutí od narození ke smrti. Tento $ivotní #as (srov. Neverla 1992; Scannell 1988, 1996), 
je oproti cyklické #asovosti ka$dodennosti #asem lineárním, jednosm'rn%m a nevratn%m. Jedinec se tak vedle 
relativn' „bez#asé“ ka$dodennosti nachází v ka$dém momentu existence v ur#ité a jedine#né fázi svého $ivotního 
#asu. Rozdílná stádia $ivotního #asu mají vliv na to, jak%m zp&sobem jedinci budou nakládat se sv%m ka$dodenním 
#asem, tedy jakou strukturu a jakou konkrétní nápl* budou mít jejich ka$dodenní #asové rutiny.
 T"etí #asov% aspekt na(eho $ivota tvo"í #as institucionální. Je to nadindividuální #asov% "ád, v n'm$ se 
odehrávají $ivotní #asy i ka$dodenní #asy #len& spole#nosti a kter% tyto #asy reguluje, synchronizuje a koordinuje. 

14 P"íkladem budi$ opakované debaty, které vyvolává posun za#átku Ve#erní#ku, podve#erní krátké pohádky pro d'ti vysílané prvním 
programem !eské televize.
15 V následujícím v%kladu budeme vycházet z rozli(ení t"í #asov%ch úrovní ka$dodenního $ivota – ka$dodenního #asu, $ivotního #asu 
a institucionálního #asu – které rozpracoval sociolog Anthony Giddens (Giddens 1987).
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Institucionální #as vyjad"uje pomalé plynutí, kontinuitu a opakování, které jsou vyjád"eny primárn' v pojmech 
tradice a kalendá"e. Tradice umo$*uje reprodukci sociálních institucí prost"ednictvím ka$dodenních rutin, 
kalendá" je pak nástrojem organizace a koordinace sociálního $ivota a jeho spojení s p"írodními cykly a rytmem 
p"írody. Podstatou kalendá"e (i tradice) je obdobn' jako v p"ípad' #asu na(í ka$dodennosti opakování a neustál% 
návrat tého$.16

 Televizní vysílání je historicky ustavenou institucí, její$ podoba úzce souvisí jak s konkrétními #asov%mi 
vzorci $ivota spole#nosti, tak s obecnou povahou t"í #asov%ch úrovní na(í ka$dodennosti. Tato dnes dominující 
forma televizního vysílání není nikterak samoz"ejmá, musela b%t v ur#itém okam$iku „objevena“ a pak zám'rn' 
uplat*ována (Scannell 1995; Moores 1988).
 Programové schéma – a následn' vysílání televize – p"edev(ím odrá$í cyklick% #as ka$dodenního $ivota 
divák&. Jeho základním principem je opakování: konkrétní obsah vysílání se sice m'ní ze dne na den, ale samotné 
#asové struktury vysílání z&stávají nem'nné, a to v "ad' p"ípad& po celé desítky let.17 Televizní vysílání se zárove* 
sna$í kopírovat p"edpokládané #asové vzorce ka$dodennosti sv%ch divák&: kdy odchází do práce ((koly) a kdy se 
z ní vrací, kdy jsou #asy spole#n%ch jídel, kdy je b'hem dne rodina pohromad', kdy jsou d'ti ukládány do postele 
(Ellis 2000a: 26). Zejména rytmus ve#erního vysílání se sna$í v'rn' napodobit rytmus ve#era v p"edpokládané 
b'$né domácnosti. Podve#erní #as, kdy je v domácnosti velmi ru(no a pozornost divák& je nestabilní (jednot-
liví #lenové domácnosti v r&zn%ch #asech p"icházejí dom&; probíhají vzájemné konverzace; d'ti spolu s rodi#i 
pracují na domácích úkolech; mlad(í d'ti odcházejí do postele; p"ipravuje se ve#erní jídlo), je ve vysílání vyhrazen 
po"ad&m magazínového typu, které nevy$adují p"íli( velké soust"ed'ní. B'hem samotného ve#era (hlavn' do 22. 
hodiny) jsou pak uvád'ny del(í po"ady se souvislej(ím d'jem (Ellis 2000a: 27).

 Schéma televizního vysílání se zárove* sna$í p"izp&sobit se $ivotním #as&m jednotliv%ch skupin ve 
spole#nosti. Jin% #asov% harmonogram mají b'hem dne p"ed(kolní a (kolní d'ti, matky v domácnosti, podnikatelé, 
#i senio"i, n'které skupiny obyvatel mají odli(né harmonogramy ur#it%ch dn& v t%dnu #i jejich #ástí (nap"íklad 
nábo$enské skupiny). Televizní vysílání se sna$í p"izp&sobit zp&sob&m, jimi$ jednotlivé skupiny tráví sv&j #as,  
a proto po"ady pro n' ur#ené jsou vysílány v dob', kdy mají nejv't(í (anci danou skupinu oslovit.
 Jak dokládá Scannell (Scannell 1988) na p"íkladu rozhlasové stanice BBC, zpo#átku vysílání pravidel-
nou a pevn' #asov' vázanou podobu nem'lo. Programoví pracovníci BBC pova$ovali program za v%jime#nou 
událost, která p"edpokládá ze strany poslucha#& pe#liv% v%b'r a pozorn% poslech, obdobn' jako p"i náv(t'v' di-
vadla #i koncertního sálu. Pevné programové schéma, je$ by umís,ovalo programy do stejného #asu ve stejném 
dni s t%denní periodicitou, zám'rn' neexistovalo, prostor mezi jednotliv%mi po"ady nevypl*ovaly $ádné spojovací 
linky ani vstupy moderátor&, ale pouze tikot hodin. B'hem 30. let v(ak byla BBC nucena uznat, $e pro v't(inu 
lidí není poslech rozhlasu mimo"ádnou událostí, ale oby#ejn%m nástrojem domácí relaxace a pobavení. Dochází 
tak k prom'n' obsahu a struktury programu, která nov' v'nuje pozornost okolnostem, za nich$ se p"íjem vysílání 
odehrává, a aktivitám populace v pr&b'hu dne. Obsahové zm'ny se projeví v men(ím d&razu na kulturní obo-
hacení publika a v't(ím p"íklonem k po"ad&m slibujícím veselé a nenáro#né pobavení (spole#enské hry a kvizy, 
lehké dramatické seriály, situa#ní komedie). Denní program vysílání byl postupn' p"izp&soben #asov%m rutinám 
ka$dodenního $ivota pracovního t%dne a víkendu a takto koncipované vysílací schéma se stalo základem nejen pro 
ostatní rozhlasové stanice, ale rovn'$ pro nastupující televizní vysílání.

 Jak se televize p"izp&sobovala ka$dodenní #asové zku(enosti divák&, adaptovala se na jejich pro$ívání 
#asu a #asové rozvr$ení dn&, tak se naopak i ka$dodennost divák& prom'*ovala televizním vysíláním. Televizní 
vysílání za#alo spoluur#ovat, jak lidé tráví jednotlivé #ásti dne, a stalo se jejich nedílnou sou#ástí. .ada po"ad& 

16 Pov(imnout si lze skute#nosti, $e kalendá" stejn' jako #as ka$dodennosti zachycují i lineární plynutí #asu – ka$dodenní #as 
v podob' plynutí a sukcese #asu hodin, kalendá" v podob' historického plynutí rok&, století apod. Linearita obou #as& je ale jen zdánlivá, 
principem obou t'chto #asov%ch forem je opakování. Giddens tuto skute#nost p"ibli$uje na p"íkladu hodinov%ch ru#i#ek na ciferníku, jejich$ 
principem není b'h „dop"edu“, ale neustál% kolob'h (Giddens 1987: 143).
17 V p"ípad' #esk%ch televizních stanic toto platí nap"íklad pro hlavní ve#erní zpravodajství, ned'lní ranní pásmo po"ad& pro d'ti, 
ka$dodenní podve#erní d'tsk% Ve#erní#ek nebo ned'lní polední politické debaty.

– nap"íklad ve#erní zpravodajství – není diváky sledována pouze kv&li svému obsahu, ale také proto, $e slou$í 
jako ur#ité „p"ed'ly“ mezi jednotliv%mi #ástmi dne #i #innostmi (Gauntlett, Hill 1999: 27). Obdobn' sledování 
televizního „snída*ového“ vysílání nás uvádí do nového dne a slou$í jako p"echod z privátní sféry spánku a rodiny 
do ve"ejného sv'ta, do n'ho$ po snídani reáln' vyrazíme. Je zde tedy vzájemn% vliv: televizní vysílání strukturuje 
ná( ka$dodenní $ivot, ale zárove* je samo tímto $ivotem strukturováno.
 Programové schéma je zalo$eno na t%denní periodicit', #ím$ se p"izp&sobuje i t"etí rovin' #asovosti, tedy 
#asu institucionálnímu, #asu kalendá"e. Vysílání respektuje kalendá"ové rozvr$ení #asu (pracovní dny a víkendy, 
státní a nábo$enské svátky, letní prázdniny, v%ro#í v%znamn%ch událostí) a p"izp&sobuje mu nejen obsah, ale #asto 
i svou strukturu. Nap"íklad p"i ka$doro#ních nejv%znamn'j(ích svátcích m'ní televizní stanice své po zbytek 
roku nem'nné schéma tak, aby více odpovídalo zp&sobu, jak%m lidé svátky tráví (jsou více doma ne$ v práci, d'ti 
nejdou do (koly, rodina tráví #as pospolu apod.). I tyto zm'ny podléhají rutinizaci a opakování a i zde dochází 
ke vzájemné strukturaci: vysílání pod"izuje svou strukturu #asu kalendá"e (a ka$dodenním #asov%m praktikám, 
které kalendá"ov% #as formuje), zárove* se ale stává jeho nedílnou sou#ástí a prom'*uje strukturu jednotliv%ch 
událostí.18

 Paddy Scannell (Scannell 1988, 1995, 1996) ukazuje, jak vysílací média pomáhají svou nep"etr$itou 
produkcí a reprodukcí ka$dodenního $ivota lidí dodávat ka$dodenní existenci smyslupln% rámec. Zatímco kritici 
masové kultury upozor*ují na to, jak se vysílací média pod"izují ka$dodennosti divák& a neumo$*ují ji trans-
cendovat, Scannell se domnívá, $e práv' tato orientace na #asové struktury ka$dodennosti umo$nila vytvo"ení 
d&v'rného vztahu mezi vysílacími médii a publikem, díky n'mu$ se lidé snadn'ji adaptovali na zm'ny, kter%mi 
moderní pr&myslové spole#nosti ve dvacátém století procházely: „Rádio a posléze televize restaurovaly (#i snad 
poprvé vytvo"ily) v t"ídn' rozd'len%ch národních státech pro celé populace mo$nosti poznatelného spole#ného 
sv'ta. Spole#ensk% sv't byl u#in'n p"átelsk%m a mnohé úzkosti ve"ejného $ivota byly razantn' zmírn'ny.“ (Scan-
nell 1988: 29)

Záv'r
 Televize v pr&b'hu druhé poloviny dvacátého století velmi intenzivn' prostoupila ka$dodenní $ivoty 
jedinc& (obdobn' jako ostatní média, ale s v't(í razancí) a dnes s nimi tvo"í nerozlu#n% svazek. Zdá se, $e jedním 
z klí#ov%ch rys& této „zapu(t'nosti“ televize a jejího vysílání do sféry ka$dodennosti je zp&sob, jak%m televizní 
vysílání artikuluje #as. !asové struktury televizního vysílání jednak velmi úzce korespondují s #asovou zku(eností 
jedinc& v moderní spole#nosti, a jednak se navzájem prolínají s #asov%mi strukturami ka$dodenního $ivota sv%ch 
divák&. Domnívám se, $e tyto skute#nosti je t"eba mít na pam'ti v diskusi (viz Brookes 1998; Richardson, Mein-
hof 1999) o prom'nách televizního vysílání a nov%ch temporálních vzorcích, které údajn% „post-vysílací“ v'k 
p"iná(í.
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