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Příloha č. 2: Ukázka kódovacího archu (obrázek) 

 

 
 

 

Příloha č. 3: Otázky do rozhovorů (text) 

1) základní info Vystudoval/a jste novinařinu? Jak dlouho v redakci působíte a na jaké pozici? 

Pracoval/a jste předtím v nějakém jiném médiu? Pokud ano, v jakém? 

2) začátky v médiu - Při pohovoru / výběrovém řízení požadovali po Vás zkušenosti s natáčením, 

stříháním videí? 

Dostal/a jste vlastní kameru, případně mobilní telefon, či nějakou další techniku? 

Měl/a jste nějaká školení? (kamera, střih, hlasové školení, vystupování před kamerou apod.) Pokud ano, 

míváte tato školení stále - průběžně? 

3) redakční rutiny - Jak vypadá Váš běžný pracovní den? -> Máte poradu? Vymýšlíte vlastní témata, 

nebo Vám je zadávají? Jak postupujete při zpracování zprávy/události? Jak často chodíte do terénu? Jak 

často tyto události apod. natáčíte? Natáčíte je sám/sama (na mobil?), nebo je točí kameraman? Máte k 

sobě kameramana, co s Vámi běžně chodí do terénu, nebo se kameramani střídají? Natočené záběry 

předáte střihači, nebo si je stříháte sám/sama? Umíte stříhat? Kromě natočených záběrů přidáváte do 

videa i záběry z jiných zdrojů - agentury (fotobanky, videobanky), YouTube, sociální sítě, videa 

veřejných institucí, reklamní/PR videa apod.? 

Používáte sociální sítě jako zdroj? Pokud ano, ověřujete je? 

Jaké jsou Vaše úkoly a za co máte zodpovědnost? 

Děláte i livestreamy? Pokud ano, jak často? 



4) multiskilling - Jaké jsou podle Vás limity a úskalí videožurnalismu? Stalo se někdy, že se některé 

video nepovedlo - špatně natočené záběry, které pak byly nepoužitelné apod.? 

Do jaké míry v redakci funguje multiskilling? Vyhovuje Vám to? 

Jaké jsou podle Vás výhody a nevýhody multiskillingu? Co převažuje? 

Případně, pokud jste předtím pracoval/a v jiném médiu, mohl/a byste stručně srovnat průběh práce? 

5) videotým/videoredakce – Kolik členů má videotým? Jaké pozice? Funguje spíš dělba práce, nebo 

multiskilling? Jakou technikou redakce disponuje? Co je hlavní strategií videoobsahu? Co je hlavním 

ukazatelem úspěchu videa? Jaká videa jsou nejúspěšnější? 

6) další rozvoj – Co Vás osobně čeká – ohledně videožurnalismu - do budoucna? (nové pořady, více 

natáčení apod.) 

Jaký je Váš názor na zavedení placeného obsahu? 

 


