UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIALNICH VĚ D
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Anotace
Diplomová práce se věnuje čerstvě vznikajícím pořadům o architektuře a veřejném
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Hlavním smyslem práce je poukázat na existenci těchto pořadů a identifikovat formální
a žánrové aspekty, které utváří jejich unikátní podobu. Klíčovou roli hraje jejich
srovnání na základě platforem, na kterých vznikají, a které poskytují odlišné podmínky
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teoretická východiska: teorie žánru, prezentace konkrétních žánrů souvisejících se
zkoumanými pořady, mediální konvergence a tvorba internetových televizí. Kvalitativní
prvky, jako jsou výrazové prostředky videa vedoucí k rozpoznání žánrové výstavby
pořadu, jsou zkoumány kombinovanou obrazovou a sémiotickou analýzou. Kvantitativní
prvky jako jsou tón a stopáž potom kvantitativně-kvalitativní obsahovou analýzou.
Výzkum odhaluje některé významné rozdíly v tvorbě pořadů na obou zkoumaných
platformách – odlišné postupy v produkci a vývoji pořadů, různé finanční zájmy
a komerční modely pořadů, ale i některé shodné rysy týkající se samotného konceptu
a žánru pořadů definující jejich konkrétní podobu.
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Úvod
Pořady Adama Gebriana, které jsou předmětem zkoumání této práce, vznikaly
a vznikají v novém svébytném formátu na platformách dvou největších internetových
televizích v České republice. Nově vznikající formát přejímá prvky některých
tradičních televizních žánrů a zároveň si osvojuje prvky nové, typické pro
všudypřítomnou éru konvergence. Ta zapříčinila neúprosnou inspiraci klasickými
žánry a míšení s žánry novými. Tyto poznatky jsou detailně popsány v části teoretické
a slouží jako podklad pro praktickou část. Zároveň je nutno podotknout, že specifika
současné internetové audiovizuální tvorby vznikající v produkci internetových
televizí v kombinaci se vstupem nových osobností do žurnalistického prostoru přináší
nové postupy v kategorii dokumentárně-publicistických pořadů. Tato nová forma
doposud nebyla předmětem bližšího vědeckého bádání, a proto byla vybrána pro
analýzu.
V souvislosti s tímto nově vznikajícím a ojedinělým formátem v odborném prostředí
architektury a urbanismu by se pořad jen těžko srovnával s tematicky podobnými
pořady, jako jsou například francouzský dokument Architektura nebo dokumentární
cyklus Davida Vávry Šumná města, jak tomu bylo zamýšleno v původních tezích. Po
konzultacích s vedoucím práce byly tyto pořady vyhodnoceny jako příliš odlišné ke
srovnání ať už z hlediska jejich formátového zařazení nebo platforem, na kterých
běží. Z tohoto důvodu bylo se souhlasem vedoucího práce rozhodnuto odklonit se od
původních tezí a přeorientovat výzkum na vývoj pořadu jako takového.
Jedním z hlavních důvodů pro odklon od původních tezí byla i skutečnost, že
v počátečních fázích psaní diplomové práce vznikla nová internetová televize MALL.
Po odtajnění realizačního týmu spolu s některými tvůrci bylo jasné, že dojde k určité
migraci pořadu A. Gebriana na tuto novou televizní platformu. Tím pádem se nabízela
jedinečná příležitost oba pořady zanalyzovat a z hlediska platforem porovnat.
Smyslem práce je osvětlit vznik těchto pořadů a žánrově unikátní pořady
charakterizovat. I z důvodu nedostatečného pokrytí tématu odbornou literaturou se
práce spíše váže na teorii tradičního rozdělení televizních žánrů. Na druhou stranu by
mělo jít o první náhled do problematiky vzniku pořadů tohoto typu a sloužit jako
jedno z možných východisek pro další zkoumání v této oblasti.
8

Hlavním cílem práce je popsat vývoj pořadů o architektuře na platformách
internetových televizí na příkladu pořadů Adama Gebriana a jejich žánrová
charakterizace. Dále porovnat a zjistit, jestli existují odlišnosti v závislosti na tom, na
jaké platformě pořady vznikaly, a to i s ohledem na klasické rozdělení žánrů. Pakliže
tyto rozdíly existují, cílem práce je dát je do širšího kontextu. K dosažení cílů byla
použita kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. K detailní žánrové
charakterizaci byla použita kombinovaná sémiotická a obrazová analýza. Z důvodu
možné subjektivizace výsledků při použití této kvalitativní metody je práce doplněna
o kvantitativně-kvalitativní obsahovou analýzu, která se věnuje tónu a délce pořadu.
Tyto měřitelné aspekty pořadu mají naznačit dílčí rozdíly vzniku pořadů na obou
zkoumaných platformách.
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1.

Žánr

Pro dobré uchopení klíčových otázek této diplomové práce je potřeba prozkoumat
teorii žánru. Její studium je základní premisou ke zkoumání oblastí umělecké činnosti
např. audiovizuálních médií, literatury, hudby, divadla a jiných forem tvůrčí činnosti.
Slovo žánr pochází z francouzského slova “genre” – znamenající druh nebo typ a jedná
se o formu kategorizace konkrétních forem umění podle určitých kritérií a měřítek
nastavených společensky dohodnutými konvencemi, které odlišují jednotlivé díla
jeden od druhého. Tato společenská pravidla a normy se spolu s kulturou dlouhodobě
ruku v ruce ovlivňují a vyvíjí. Jirák (2001, s. 174–175) uvádí, že povědomí o žánru je
základním faktorem při výkladu mediálního sdělení: “Máme-li nějaké prvky typické
pro jistý žánr, existuje i vzorec jejich vzájemného kombinování typický pro tento žánr…
Existuje soubor nejrůznějších pravidel, který je součástí příslušného kódu. Tato pravidla
říkají, které prvky patří do příslušného kódu, jak se s nimi má nakládat a jak je lze
kombinovat, taková pravidla je možné chápat jako konvence čili zvyklosti ”.
Většina akademiků připouští, že stejná pravidla a normy sdílí nejen mezi sebou, ale
i navenek s diváky, čtenáři, posluchači atd. Jinými slovy to není devíza pouze
teoretiků, ale i publika a laické veřejnosti, která přijímá tato sdělení. Podle Jeremy
Orlebara (2011) je žánr sdílené očekávání mezi publikem a tvůrcem nebo také
demokratickým konceptem, jelikož bere v potaz divákovo očekávání a předsudky.
V tomto smyslu by se dalo říci, že jde o jakýsi dialog nebo spíše kompromis mezi
tvůrci a divákem na jehož základě konkrétní žánr vzniká.
Teorie žánru je ale poměrně obsáhlá a nejednotná teorie, protože jak už bylo
zmíněno, žánr se objevuje napříč všemi odvětvími kulturní produkce (literatura, film,
rozhlas) a teoretici musejí tudíž počítat se spoustou aspektů a významů, které utvářejí
jeho multidimenzionální povahu, příliš složitou k vytvoření jednoho konzistentního
vědeckého výkladu. A protože zatím neexistuje žádná teorie na téma internetových
televizí a zařazení jejich pořadů do žánrů, byly pro potřeby diplomové práce využity
teorie spojené s oblastí filmu, klasické televize a obecně s oblastí médií.
Jak už bylo uvedeno, žánry jsou spojeny s očekáváním a porozuměním publika.
“Diváci klasifikují nějaký televizní pořad podle rysů samotného díla, například podle
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vodítek, která nacházejí v titulcích pořadu a nebo podle formálních aspektů, jako je
prostředí děje a způsob vyprávění příběhu” (Neale & Turner, 2001, s. 1). Jirák (2001) s
tímto souhlasí a dodává, že mediálnímu průmyslu vyhovuje kategorizace do žánrů,
protože divák snadněji odhadne, že mu zhlédnutí nějakého materiálu s větší
pravděpodobností přinese potěšení a je za něj ochoten zaplatit. Lacey (in Creeber,
2000) pak přidává do výčtu prvků, s jejichž pomocí lze identifikovat žánr, archetypy
postav, ikonografii či stylistickou techniku. Tyto aspekty pochází ze studia nejen
filmové hrané tvorby, ale i televize jako takové. Problémem se zde ale stává narativ
těchto děl. Co může být velkou pomůckou a jednoduchým rozlišovacím prvkem
například

v

audiovizuálních

dílech

v

kategorii

science-fiction,

kriminálek,

dobrodružných a jiných dramatických filmech, může ztroskotat na pořadech
dokumentárního nebo vědomostně-soutěžního charakteru. Soutěžní pořady se totiž
standardně točí v nějakém studiu s umělou scénou, se standardními druhy postav –
publikem, moderátorem a soutěžícími. Avšak co se týče narativu, tento koncept
pokulhává. „Zodpovězení otázek“ nebo „překonání překážek s cílem vyhrát hodnotné
ceny“ není úplně přesvědčivou charakteristikou narativu (Neale in Creeber, 2001).
Někteří teoretici se shodují, že je potřeba narativu k určení žánru, a někteří naopak
tvrdí, že ne. Butler (2001) například mluví o existenci „ne-narativních žánrů“
a rozlišuje mezi žánrem a dalšími kategoriemi jako je mód (ve smyslu uměleckého
stylu nebo provozního programu), forma nebo formát.
Právě formát je důležité od žánru rozlišit, protože i když se oba pojmy používají
k charakteristice pořadů, formát je používán spíše v podnikání, než v akademické
teorii. Jde o jakýsi koncept se základní množinou komponentů, které využijeme
hlavně v produkci a komercializaci výsledného díla. Kromě základního typu prostředí,
konkrétních rysů, které definují jeho jedinečnost včetně obsazení, pod něj také může
spadat žánr samotný. Formáty mohou být originální a úzce s ním také souvisí
autorská práva. Příkladem budiž pořad České televize Stardance, který spadá licenčně
pod BBC a jejich Strictly Come Dancing. Britská televizní stanice prodala České televizi
práva prakticky na vysílání formátu tohoto pořadu. Mluvíme tedy o nějakém jasně
definovaném obchodovatelném produkčním konceptu. Žánrem by zde naopak bylo:
taneční, soutěžní, hudební televizní pořad.
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Ačkoliv lze tedy tvrdit, že žánrové normy pochází z vlastnosti děl, akademická obec na
toto téma jisté spory vede. Jednoduše totiž identifikovat jedinečné prvky díla a odlišit
ho od díla jiného nemusí být vždy jednoznačné právě kvůli proměnlivým hranicím
mezi žánry. Ve sportovních pořadech se například setkáme s podobným systémem
kódování jako u žurnalistických rozhovorů. “Pohled do kamery, který najdeme u zpráv,
se objevuje také u sportu nebo u televizních kvízů. Zprávy obsahují aktuální obrazový
materiál doprovázený hlasem mimo obraz, podobně jak je tomu v dokumentech,
publicistických pořadech a nebo v přírodovědných snímcích.“ (Orlebar, 2011, s. 41).
V souvislosti se vznikem nových médií se bavíme o konvergenci médií, která
napomohla stírání hranic mezi žánry. Vznikají, tak nové možnosti v žánrové skladbě
nových i starých televizních společností. V rámci fungování těchto organizací
samotných je potřeba zdůraznit, že tyto společnosti byly již odjakživa v dialogu
s publikem v rámci programové skladby a tzv. schedulingu. Televizní společnosti
přirozeně reagují na žánrovou poptávku a snaží se ji patřičně zařadit do
harmonogramu vysílání. Jedny z hlavních nástrojů fungujících ve prospěch této
symbiózy byly a jsou ankety a průzkumy veřejného mínění, peoplemetry, deníčky
v domácnostech a samozřejmě (obrovskou měrou související s rozvojem internetu
a s potřebami televizních společností expandovat na web) stále komplexnější
a detailnější formy sběru dat online. Toto vše má za následek hybridizaci
audiovizuálních obsahů a přispívá k tvorbě nových žánrů a formátů pořadů, které se
vymezují vůči doposud příliš konvenční klasické televizní tvorbě (Orlebar, 2011). 1

1 Může

jít například o rozšíření nebo dodatky k televizním obsahům jako jsou videa na webu televize Nova – TN.CZ
nebo Divácké zprávy na Primě. Dalším příkladem může být rubrika iReportér Studia ČT24, kam diváci mohou
nahrávat svá videa, vznikají tak kombinace formátů Video on demand a klasických zpravodajských pořadů.
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2.

Publicistické žánry v audiovizuálních médiích

2.1. Definice pojmu televizní publicistika
Publicistika (z lat. slova publicis – státní, veřejný) znamená část novinářské tvorby,
která je určena ke zveřejnění – k publikování, část produkce určená veřejnosti.
V užším slova smyslu je televizní publicistika oddíl žurnalistické tvorby televizních
pořadů směřovaný k vyjádření názoru nebo postoje spojeného s nějakou událostí,
kterou v souvislostech objasňuje. Má agitační funkci a na rozdíl od zpravodajství, kde
se pracuje v ideálním případě s fakty, se snaží názorově získat svého recipienta.
Publicistika je obecnější a více analytická než zpravodajství, ale za to konkrétnější,
méně analytická než dokument. Ve stejné řadě jí patří i prostřední místo v míře
aktuálnosti (Osvaldová et al, 2007).

2.2. Formování žánrů v televizi
Klasifikace žurnalistických žánrů v televizi je trochu problematická, protože žánry
v televizi se pořád vyvíjí, odumírají, mění, přichází nové. Její vzory najdeme
v žurnalistice rozhlasové, zpravodajském filmu nebo tisku. Je ale důležité zahrnout
míru modifikace, s jakou televize žánry transformovala a přizpůsobila je
audiovizuálnímu médiu. Koščo (1984, s. 171) mluví o emancipaci televize, a tvorbě
nového osobitého stylu s řadou specifik, které ovlivnil vývoj technologií a televizní
techniky. “Televizní magnetický záznam postupně omezoval přímé, živé, simultánní
vysílání, vytlačuje filmovou technologii (a tím i některé filmové žánry, např. podle vzoru
střihových filmů vznikají kompilativní televizní pořady, které nemají tak jednoznačné
označení jako je “střihový film”), umožňuje vytvářet šířeji koncipované studiové pořady,
smíšené, hybridní, za účasti obecenstva i většího počtu účinkujících, nahradí v dnešním
chápání filmové reportáže a dokumentární filmy atd.”
K formování žánrů v televizi docházelo v souvislosti s několika tendencemi. Ta první
souvisí s tvorbou syntetických pořadů. To jsou dramaturgicky komponované
a různě moderované celky např. zpravodajské celky, pásma, magazíny aj. Druhou
tendencí je tzv. žánrový synkretismus neboli spojování žánrů. Do publicistiky
například pronikají nepublicistické prvky. Smíšením s dramatickými žánry vzniká
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fabulovaná dokumentaristika a další. Za třetí je řeč o personifikaci informace.
Verbální žánry nabývají nových rozměrů – moderátor “lepí” části pořadu dohromady
a dává jím nový osobitý charakter podle jeho verbálních schopností a formy
interpretace.

Další

tendence

hovoří

o

diferenciaci

publicistických

a dokumentaristických proudů. Dokumentaristický styl se váže spíše na klasický
dokumentární film, zatímco publicistický styl je progresivnější a kreativnější
v tvůrčích postupech. Dalším trendem je pronikání didaktické metody (nejen) do
publicistiky. Více prominentní jsou i kratší analytické žánry. Objevuje se zvýšená
periodicita pořadů, která pomáhá divákům lépe žánry identifikovat na základě právě
jejich opakujících se konvencí. Tyto hlavní tendence a další postupně vznikající se
vznikajícími novými žánry utváří žánrovou strukturu televizní žurnalistiky.
Klasifikace jejich žánrů ale nelze nikdy uzavřít, protože se jedná o stále probíhající
proces a jde tedy o otevřený systém (Koščo, 1984).

2.3. Základní klasifikace žurnalistických žánrů v televizi
Orlebar (2011) rozděluje televizní žánry do několika základních kategorií. První
z nich je faktografická televize. Pod tuto kategorii řadíme různé typy dokumentu
jako například observační dokument, autorský dokument, hraný dokument,
docusoap, moderovaný dokument nebo hudební dokumenty. Ve stejné kategorii pak
dále zmiňuje publicistické nebo přírodopisné pořady. Spadá tam ale i žánr reality
show, jež se liší od dokumentárního stylu větší zábavností. Televizní zprávy a sport
jsou druhou z hlavních kategorií a mají nabízet neutrální a transparentní
komunikační kanál a ukazovat zprávy objektivně a nezaujatě. Sportovní pořady a
přenosy se zase věnují událostem sportovního charakteru. Dramatická televizní
tvorba je potom třetí kategorií. Jedná se o paletu pořadů s nejvyšší kvalitou
využívající prvků hrané tvorby. Patří do něj různé zábavné seriály, sitcomy,
krimiseriály, žánr sci-fi nebo třeba soap opera.
Podobné rozdělení sleduje i Greeber (2001). Pro něj je to zaprvé dramatická tvorba,
do níž spadají např. westerny, akční seriály, policejní seriály, nemocniční drama, soap
opera, komediální tvorba atd. Zadruhé populární zábavné pořady, což je množina
rozmanitých pořadů zastřešující např. různé talk show nebo vědomostní kvízy.
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Dalšími kategoriemi jsou zpravodajství a dokumentární tvorba a nakonec jsou to
pořady pro děti.
Oba autoři nabízí užitečnou kategorizaci v rámci celé televizní produkce, ale nevěnují
se příliš detailně či prakticky vůbec žánrům publicistickým jako takovým. Pro lepší
orientaci nám poslouží klasifikace žurnalistických žánrů v TV podle Košča (1984). Je
potřeba ale brát s rezervou, že některé žánry, spadající do následujících kategorií
z televizních obrazovek již vymizely. Cílem následující sekce této teoretické části není
představit všechny možné žánry ze všech kategorií, ale vybrat ty žánry, které
využívají prvky, které je možno vidět ve zkoumaných pořadech. Koščovo rámcové
rozdělení žurnalistických žánrů v televizi vypadá následovně:
● publicisticko-zpravodajské žánry, které dělí na zpravodajské žánry
s informativně poznávací funkcí jako např. Zprávu, vystoupení, rozhovor,
komentář atd. a na žánry publicistiky racionálního typu, které mají analytickou
a vysvětlovací funkci. Jsou to např. stylizovaná reportáž, publicistický film
(reportáž, cestopis), televizní vystoupení, moderované televizní pásmo,
magazíny,
● žánry televizního (filmového) dokumentu (medailony, portréty, historické,
přírodopisné, cestopisné dokumenty, střihový dokumentární film, kroniky,
dokumentární seriály),
● žánry skupiny didaktické publicistiky a dokumentaristiky s výchovně
vzdělávací funkcí (např. populárně vědecké pořady, vědomostní soutěže,
instruktážní filmy, besedy).

2.4. Žánry skupiny didaktické publicistiky a dokumentaristiky
Televize s její komplexností a rozmanitostí působí na diváka v mnoha rovinách.
Kromě její informativní funkce měla vždy za úkol vzdělávat, vychovávat, ale i bavit.
Proto je těžké určit hranice mezi publicistickými a dokumentárními pořady, když se
prvky jednotlivých televizních komunikátů naskrz prolínají. Žánry skupiny didaktické
publicistiky a dokumentaristiky využívaly tzv. didaktické metody. U této metody hráli
roli didaktické principy s výchovně vzdělávacími zásadami. Cílem bylo šíření nových
poznatků a informací za účelem zvyšování gramotnosti obyvatelstva. Z nich se potom
vyvinula odnož populárně vědeckých pořadů, které informují diváka např. v oblasti
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vědy a jejich disciplín, využívající výchovně vzdělávací a informativně poznávací
metody. Tento tzv. vzdělávací žurnalismus by se podle Košča dal charakterizovat
úzkým spojením teorie s praxí, názornosti, postupností nebo vědeckostí. Zákonitosti,
které z toho plynou, se dají vysledovat v některých televizních pořadech dodnes. Je
potřeba ale počítat s tím, že jak didaktická, publicistická nebo dokumentaristická
tvorba byla v minulosti silně propojena s ideologií a propagandou komunistického
režimu, a i proto byla tak na výsluní. Nicméně i dnes najdeme tvorbu na některých
jejích principech založenou, viz organizační struktura Tvůrčích producentských
skupin ČT.2
Populárně naučné filmy patří k tradičním žánrům využívajícím didaktickou metodu
v kategorii dokumentárních filmů. Jejich cílem je předávat nějaké odborné vědomosti
dostatečně srozumitelnou a “populární”, zábavnou formou. K tomu se používá
patřičných výrazových prostředků. Výsledný produkt je dílem odborníků, kteří se
dané tématice věnují, a filmových tvůrců. V některých případech role můžou splývat
dohromady, někdy si zase dokumentaristé přizvou odborníka, který dohlíží na
správnost obsahu. V současnosti bychom našli populárně naučnou tvorbu hlavně
v rámci kratších publicistických formátů. Podrobněji se jí budu věnovat v samostatné
sekci v jedné z dalších kapitol.

2.5. Zpravodajsko-publicistické žánry v televizi
Žánry nejen v televizi byly vždy různě posuzovány podle formy, tématu, obsahu nebo
struktury a vždy byla hledána jejich podstata, aby mohly být charakterizovány a co
nejpřesněji popsány. To se ale s jejich proměnlivou povahou ne vždy dařilo, zvláště
pak v případech, kdy se žánry po vzniku nových technologií adaptovaly na novější
média. Při klasifikaci veškerých žurnalistických televizních žánrů je třeba reflektovat
fakt, že většina z nich jsou převzaté z tisku, rozhlasu nebo filmové tvorby. Nové
televizní žánry vznikají na základě tvůrčí činnosti a úsilí autorů rozšířit již známé
žánry nebo se od nich nějakým způsobem originálně odklonit. Postupným
přejímáním a vybalancováním realizačních postupů z ostatních žánrů mnoho z nich
dostalo zcela jinou osobitou formu charakteristickou pouze pro televizní vysílání.

2 https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/podavani-nametu-a-projektu/tps/
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Jeden z tradičních žurnalistických žánrů, který je takové transformace příkladem, je
glosa.
Glosa je poznámka nebo drobný komentář vyjadřující se k nějakému aktuálnímu
tématu. Snaží se velmi stručně ať už pozitivně, kriticky nebo polemicky okomentovat
a zhodnotit konkrétní jev. Nemusí vždy vyřknout jednoznačný soud, ale může
signalizovat nebo naznačovat. Je často spojena s autorem a jeho názorem a bývá
konkrétní a adresná ať už v obraze nebo slovně. Snaží se upozornit na nějaký
problém, který bývá ve veřejném zájmu a vést diváky nebo ty, kterých se to týká
(veřejní činitelé), k úvahám, jak o problému přemýšlet nebo na co se soustředit.
Obecně se věnuje tématům jako je životní prostředí, úroveň služeb, veřejný prostor,
bezpečnost a další. Televizní glosa může oproti té v tisku využít prvků subjektivní
kamery, údernost faktů podpořit dynamickým střihem nebo třeba zvukovou složkou.
Výrazové prostředky v audiovizuálním médiu pak dodávají glose větší názornost,
reálnost, a snáze diváka vtáhnou do děje svoji dynamikou. V dnešní televizi, na rozdíl
od tisku, glosu již často nenajdeme. V poslední době se ji ale snaží oživit internetové
televize. Jedním z glosátorských pořadů je například satirický pořad komentátora
Jindřicha Šídla Šťastné pondělí, vznikající svého času na Stream.cz. Dnes už tento
pořad najdeme podobně jako všechny obsahy Stream.cz pod novou značkou Televize
Seznam. Není to ale jediná glosa, která je na TV Seznam. V rámci pořadu Josefa Klímy
Záhady najdeme “vstupy” různých glosátorů, které tvoří vždy menší část pořadu.
Samostatný pořad ve formě podobný glose najdeme i na čerstvě vzniklé MALL.TV pod
jménem Události Luďka Staňka, od stejně zvaného moderátora. Nebylo by zas až
takovým překvapením, že dochází k menší renesanci glosy právě na internetových
televizích

a k “vymření”

žánru

na

klasických

televizích.

Specifika

online

videopublicistiky, jako je např. klouzavá stopáž, k tomu vybízí.
Komentář (komentář z lat. commentarius – zápis, deník, vysvětlivky) vznikl
v porevolučním buržoazním tisku na počátku 19. století. Je to jeden ze základních
žánrů analytické, racionální publicistiky, který se vyvinul podobně jako jiné žánry ze
zprávy. Historicky se ke zprávě vlastně připojoval komentář jako vysvětlující doplněk,
aby ji divák správně pochopil. Má vycházet z jasných faktů a objasňovat nebo
osvětlovat určitý aktuální jev nebo problém s připojením subjektivního pohledu.
Komentář obsahově zaměřený na určité téma bývá spojený s odbornou vzdělaností
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a specializací autora v oboru, což plyne z potřeby komentáře na něco reagovat
okamžitě. Český komentář má často polemický, satirický nádech, což zase vychází
z historie a vztahů mezi Rakousko-Uherskem a Českými zeměmi (Štorkán, 1980,
Osvaldová et al, 2007, Koščo 1984).
Komentář sice původně vznikl v tisku, ale dostal se i do jiných médií, např. do
rozhlasu, kde je specifický hlavně svou aktuálností. Právě časový horizont, v jakém je
komentář psaný, ovlivňuje rozsah útvaru, jeho kompozici i metodu přípravy.
Televizní komentář má ale jinou formu a jiných kvalit, než v tisku nebo v rozhlase.
Obsah a komplexita audiovizuálního sdělení se přizpůsobují širšímu méně
diferencovanému publiku. S obrazem přibývá důraz na funkci moderátora,
komentátora, který by měl komentář zásadně sám přednést. Kdyby komentář přečetl
profesionální hlasatel a ne sám autor, pozbyl by komentář na efektivnosti. Jako při
většině televizních vystoupení i komentář je výrazně autorský a je tedy potřeba dbát
na spojení textu a myšlenek s osobností na obrazovce. Slovní vyjádření autora, které
doplňuje obrazový a zvukový materiál plní argumentační funkci, funkci důkazu
(Koščo, 1984). V současnosti se s klasickým televizním komentářem setkáme již
zřídka. Většinou se objevuje v rámci větších žánrových celků. Příkladem budiž
analytický pořad redakce zpravodajství České televize Události a komentáře. Pokud se
objevuje i jinde, je to většinou v různých žánrových obdobách. Sváteční slovo na ČT2 je
jedním z takových případů, kdy se mísí prvky komentáře, úvahy a poznámky. Jinak by
se za formu komentáře daly považovat i již zmíněné pořady Šťastné pondělí nebo
Události Luďka Staňka, kde je také cítit nejasná hranice mezi glosou, komentářem
a dalšími publicistickými žánry.
S ohledem na výše zmíněné teorie a poznatky o žánrech je třeba tento systém
žánrového dělení chápat spíše jako pomůcku, která poslouží k přehlednějšímu
přístupu a popisu jednotlivých specifik, než jako striktní a všeobecně aplikovatelný
systém žánrové kategorizace. V této souvislosti je také důležité si uvědomit, že žánry
a jejich pojmenovaní nejsou pevně̌ stanoveny – často dochází k jejich vzájemnému
překrývání, míšení a přizpůsobování. O nejasnosti a propojenosti některých
žánrových kategoriích svědčí například i složitá organizační struktura a hierarchizace
pracovišť České televize. V rámci již zmíněných Tvůrčích producentských skupin
(TPS) můžeme vypozorovat prolínání publicistiky se zpravodajstvím, také ale
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s tvorbou dokumentární. Ve struktuře producentských skupin ČT najdeme například
TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky Martiny Šantavé, TPS aktuální
publicistiky úzce spojenou s redakcí zpravodajství v čele s Andreou Majstorovičovou
nebo TPS publicistiky a dokumentární tvorby v TS Ostrava. Cross-žánrová tvorba je
ale typická pro další skupiny jako TPS vzdělávací tvorby a nových formátů kreativní
producentky Aleny Müllerové a další. Proces vývoje jednotlivých pořadů a jejich
konečnou podobu pak ovlivňují zkušenosti a specifické pracovní postupy nastavené
uvnitř těchto tvůrčích skupin.3

Více informací o TPS na https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/podavani-nametu-a-projektu/tps/, dostupné
dne 30.5.2019.
3
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3.

Internetová publicistika

Internetová publicistika je publicistika publikovaná na internetu. Ten ve své původní
podobě vznikl již v 60. letech 20. století (ve verzi Arpanet) a sloužil spíše k vojenským
a vědeckým účelům. Pro širokou společnost měl ale důležitý význam až vznik World
Wide Web (dále jen web) v letech 90., a to díky vynálezci Timu Berners-Lee. Web
vznikl jako platforma pro publikování různého druhu obsahu, nejprve textů,
fotografií, ilustrací, později ale i audio, video a jiného multimediálního obsahu, a jeho
propojování za pomoci hypertextových odkazů.
“Všechny tyto obsahy se mohou vyskytovat ve formě předpřipravených komunikátů,
které jsou publikovány v určitém čase jako celky, tak i formou dynamických proudů.
Takové proudy diváci znají z televize a posluchači rozhlasu v podobě spojitého vysílání.
Web přinesl tyto formy svým uživatelům.” (Bednář, 2011 s. 16).
V souvislosti s webem se bavíme o konvergenci formátů, formátů, které dříve
existovaly samostatně, a které až web sjednotil. Aby tato konvergence mohla
existovat, musely se technologie internetu a webu samotného přizpůsobit. Důležité
bylo zpřístupnění internetu domácnostem a firmám a zvýšení komunikační rychlosti.
Díky existenci konkurenčního prostředí a exponenciálnímu růstu divácké základny
mohlo dojít ke komercializaci tohoto prostoru a přirozeně i k dalšímu
technologickému vývoji, díky kterému bylo možné publikovat více technologicky
sofistikovanějšího obsahu. Na přelomu tisíciletí dochází k přerodu Webu 1.0 ve Web
2.04. Dochází zde k dynamizaci internetových obsahů, kde jednotliví uživatelé mohou
participovat na tvorbě obsahu v rámci virtuálních komunit. Příkladem mohou být
vznikající sociální sítě, jako je Facebook, blogy, Wikipedie, ale i stránky sdílející video
obsah jako např. Youtube (Bednář, 2011).

3.1. Specifikace internetové publicistiky
Na internetu pokračuje celá řada tradičních tiskových žánrů, jako jsou zpráva, glosa,
komentář, rozhovor a další. Rozdíly mezi těmito komunikáty se na webu ale stírají

Termín "Web 2.0" byl poprvé použit web a UX designerkou Darcy DiNucci, v článku Fragmented Future
(Roztříštěná budoucnost), z roku 1999 (DiNucci, 1999).
4
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a podle Bednáře (2011) je lze pro jednoduchost souhrnně nazývat jako články.
S rozšiřující se funkcionalitou webových stránek a jejich publikačních možností dále
vzniká řada nových publicistických útvarů. Útvary jako on-line reportáž, interaktivní
rozhovor nebo průběžně aktualizovaná zpráva by v klasických médiích nemohly
existovat. Online žurnalistika je totiž žurnalistikou v reálném čase a specifikami se
podobá spíše zpravodajským televizím, kde se publikuje nonstop a všechny informace
jsou průběžně aktualizovány. Její srovnání s konkurencí je bezprostřední a informace
jsou provázané, spojeny již zmíněnými hypertextovými odkazy s cílem udržet si
diváka na webu, protože internetový divák je velice “nevěrný”. Obsah můžeme nalézt
na jednom místě a jednotlivé formáty jsou propojeny a kombinovány – textové útvary
jsou doplněny zvukem, obrázky, infografikou nebo videem. Důraz je dále na
interaktivnost a okamžitou zpětnou vazbu. Z diskuzí nebo komentářů pod článkem je
možné se dozvědět zpětnou vazbu a divákovi obsah přizpůsobit nebo mu ho do určité
míry povolit editovat, dotvářet. Další možností zpětné vazby jsou ankety nebo
známkování komunikátů. Mluvíme zde o tzv. revoluci ve zpětné vazbě respektive její
zrychlení, zpřístupnění a organické zakomponování do samotného principu
internetových médií (Bednář, 2011). Tím se časem inspirovala i některá klasická
média, např. diskuzní pořad Otázky Václava Moravce od roku 2010 umožňují svým
divákům pokládat otázky na hosty pomocí Youtube kanálu a s diváky komunikují
např. prostřednictvím Facebooku.

3.2. Příchod Videa na vyžádání (VoD)
Na základě rostoucí poptávky po videoobsahu se dostává k rozmachu video na
vyžádání (Video on Demand, dále jen VoD). Jedná se o systém dodání videa uživateli
na požádání podle jeho preferencí. Může jít například o filmy nebo různé televizní
show, ať už v přímém přenosu nebo záznamu. Video může být k dispozici k přehrání
skrz televizi, počítač nebo různé mobilní zařízení většinou s přístupem k internetu.
Dříve ale nebylo nutné být online k přehrání videa. V počátcích VoD se jednalo
o prostou databázi videoobsahu, ze které si uživatel mohl vybrat z omezené nabídky
dané video. Šlo například o zpřístupnění videa pomocí videorekordéru nebo třeba
sledování multimediálního obsahu na palubě letadla, vlaku nebo autobusu. Jedna
z hlavních charakteristik, a za čím stojí popularita formátu VoD je, že divák není
svázán televizním programem a může si dávkovat video obsah po svém. Dokonce
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dnes už nemusí jako dřív shromažďovat VHS nebo DVD nosiče po domácnostech, ale
stačí mu se připojit k jedné ze služeb pomocí internetu. K těm se divák dostane
různými způsoby. Buď je mu umožněn přístup zadarmo, ale je nucen zhlédnout
reklamy tj. Advertising Video on Demand model, platný například pro jeden z
nejznámějších serverů Youtube nebo české internetové televize Stream.cz a MALL.TV.
Nebo si může pořídit předplatné tj. takzvaný Subscription Video on Demand model,
který podporuje např. služba Netflix. Posledním modelem vlastně podle způsobu
platby diváka je pak Pay Per View neboli Transactional video on demand model, který
používá Amazon Prime Video. Divák zde platí za jednotlivá zhlédnutí (O’Guinn et al,
2009).

3.3. VoD na platformách hybridní televize
Jak už bylo uvedeno v předchozí části, divák se v rámci sledování video záznamů
musel potýkat s nashromažďováním fyzických nosičů jako třeba vypůjčení VHS kazet
nebo DVD disků.5 Dnes už je tento krok možné přeskočit díky progresivnímu
stahování6 anebo nejpoužívanější metodě, jak se k videu dostat, streamování7. Jako
důsledek technologické konvergence,8 internetové video na vyžádání, původně
zaměřené na počítačové uživatele, migrovalo do televizoru s již zmíněnými službami
jako Netflix, Amazon Prime nebo iTunes, a to skrz digitální mediální centra, set-top
boxy nebo tzv. smart TV. V českém prostředí to lze nalézt např. v nově rebrandované
Televizi Seznam, která dlouhou dobu (převážně pod názvem Stream.cz) byla možná
sledovat pouze online, ale momentálně ji lze naladit i v rámci terestrického vysílání na
domácích televizorech. O možnosti dostat se do lineárního terestrického vysílání
uvažuje i nově vzniklá MALL.TV. V rámci rozšíření distribuční sítě je to krok vpřed
pro původně internetově orientované výrobce videoobsahu a výzva pro klasické
Tak i reálně fungovala služba Netlix před příchodem vysokorychlostního internetu.
Pro potenciálního diváka jde o možnost sledování obsahu zároveň se stahováním, stáhnout se ale musí celá jedna
část (sekvence) videa (O’Guinn et al, 2009).
7 Streaming je opakem progresivního stahování, jedná se o kontinuální tok dat, při kterém dochází ke stahování
a přehrávání videa, kvalitou úměrnou rychlosti připojení k internetu (O’Guinn et al, 2009).
8 Moravec (2016) rozlišuje několik druhů mediální konvergence, tedy stírání rozdílů mezi určitými fenomény
v rámci médií neboli sbližování a propojování mediálních obsahů, organizací, technologií a publika, podle toho
taky rozděluje mezi technologickou, uživatelskou, korporátní a socio-funkcionální, prostorovou a regulační
konvergencí. Technologickou konvergenci nazývá tzv. digitální metamorfózu, kterou chápe jako “sbližování
koncových zařízení (přijímačů) a jako řešení přístupu ke službám a sítím.” To tedy souvisí s propojováním různých
zařízení (TV, mobilního telefonu, rozhlasového přijímače, počítače, apod.) do jednoho, “které zajišťuje snadný
přístup k nejčastěji používaným funkcím”, dále s tvorbou jednotné síťové architektury (internet, kabelové sítě,
mobilní sítě atd.) a konvergencí přístupů, tj. sjednocení přístupů k jednotlivým sítím a službám bez ohledu na
zařízení.
5
6
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televizní společnosti, jak se vyrovnat s příchodem nových videoformátů a do jisté
míry zachovat rozvoj původní tvorby žánrů (TVkompas.cz, 2018).

3.4. VoD v rámci internetové televize
Paralelně se vznikem “chytrých” hybridních televizorů vzniká také pojem
internetová televize.

Zde je potřeba rozlišovat mezi pojmy online televize,

internetová televize anebo také webová televize. V obecné rovině lze mluvit
o internetové televizi jako o souhrnu technologií, který umožňuje sledovat video
obsah na internetu ve formě VoD. V užším slova smyslu se pak o internetové televizi
bavíme jako o webové televizi neboli mediální instituci produkující video obsah
a poskytujících ho divákům ke zhlédnutí na internetu.
Online televize vysílá živě dle programového schématu, stejně jako tradiční televize
odbavuje program kontinuálně. Příkladem online internetových televizí mohou být
např. verze klasických televizí vysílaných živě online jako je portál iVysílání České
televize, iPrima nebo Nova PLUS. Rozdíl mezi online a internetovou televizí vězí tedy
v linearitě nabízení obsahu. Internetová televize je založena na poskytování obsahu
právě ve formě videa na vyžádání, které je ze své podstaty nelineární a diváci si tak
určují kdy a na co budou koukat. To je součástí vyššího konceptu TV 2.0 (po vzoru
web 2.0), ke kterému pod vlivem technologické konvergence v současnosti směřují
tradiční televizní společnosti. Obsah lze sledovat na různých mobilních zařízení,
tabletech, apod. Oproti tradičnímu konceptu televize je zde také možnost sekundární
dostupnosti obsahů díky sdílení a nahrávání kdekoliv na internetu (Nitče in Motal et
al, 2012).
Mezi další specifika formátu videa na internetu patří například jejich kratší
a proměnlivější stopáž. To souvisí opět jednak se striktním programovým schématem
tradičních TV, ale také s návyky a náročností diváků na internetu. Podle studie
Hongliang Liu vypracované pro konferenci Eurosis 2006 se ze vzorku 150 000
dotázaných diváků sledující vybraná VoD vydržela polovina dívat pouze 5–10 minut,
a tři čtvrtiny pak do 25. minuty videa, z čehož lze usoudit, že efektivní délka videa je
mezi 5–10 minutami. Nitče (in Motal et al, 2012) ale dále píše, že trendem posledních
let je sledování video obsahu pomocí mobilních zařízení, pro které je čas sledování
ještě o něco kratší (pod 5 min), a které mají i odlišný primetime pro mobilní video
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streaming. Jedná se o časy mezi 12–21 hodinou. Díky jednoduššímu zacílení se pak
obsahy dají “ušít na míru” a distribuovat těm divákům, kteří o to mají zájem ve
správný čas. A v neposlední řadě jde také o video formát a obrazovou kvalitu. Další
z aspektů technologické konvergence je pak dostupnost nahrávacích zařízení
a zařízení, na kterých je obsah konzumován. Ty zapříčinily, že výroba audiovizuálních
obsahů se dá dělat v dostatečné kvalitě a v adekvátní kvalitě potom konzumovat za
mnohem méně vložených prostředků, než tomu bývá u profesionálně vyrobených
pořadů tradičních televizních společností. Dnes je již standardem, že se točí na cenově
dostupné zrcadlovky nebo některé druhy obsahů i na mobilní telefony.

3.5. Stream.cz
Když byla zmíněna technologická konvergence, je pro účely této diplomové práce
užitečné zmínit i konvergenci uživatelskou, kterou zmiňuje Moravec (2016), protože
je také součástí širších specifik internetových videí. Jedná se totiž o zvýšení iniciativy
uživatelů v tvorbě digitálního obsahu. Takto původně začala i platforma Stream.cz
v roce 2006, založená podnikateli Milošem Petanou a Patrickem Zandlem. Vedle
profesionálně tvořeného obsahu a hudebních videoklipů portál fungoval jako
platforma pro nahrávání uživatelských videí. Každý, kdo měl nějaký video nápad, ho
mohl na portál nahrát, v první fázi více či méně amatérský. Kvalita obsahu ani zdaleka
neodpovídala televizní produkci, ale obrazově nebyla příliš neúměrná kvalitě, ve
které to mohl sledovat divák. Její budoucí úspěch předpověděl i raketový vzestup
internetového serveru pro sdílení videí Youtube, založený o rok dříve v roce 2005. Na
rozdíl od portálu Youtube, který uživatelům nechal volnost se na jejich obsahu
podílet, a je dnes nejnavštěvovanějším videoportálem světa, Stream.cz obsah
zprofesionalizoval úplně, vyjmul uživatelská videa a vznikla tak první česká
internetová televize. Její vzestup podpořila i investice z venčí, když v roce 2007 její
50% a potom v roce 2011 její 100% podíl koupila společnost Seznam.cz a došlo tak
k splynutí nejnavštěvovanějšího českého vyhledávače a zpravodajského portálu
s první internetovou televizí. Dá se říci, že dodnes Stream.cz profituje z návštěvnosti
portálu Seznam.cz, jehož denní návštěvnost činí skoro 3 miliony reálných uživatelů. 9

Dne 20.4.2019 měly Novinky.cz 1 079 226 a Seznam.cz 2 874 857 reálných uživatelů. Dostupné dne 20.4.2019 z
http://www.netmonitor.cz/online-data-ola
9
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Se Stream.cz je spojena i osoba Lukáše Záhoře, který nejprve jako šéf sekce
uživatelského videa, a od kompletního převzetí Seznamem roku 2011, už jako
šéfproducent, budoval profesionální programovou skladbu televize. Ten společně
s dramaturgy Martinem Krušinou a Martinem Kuchynkou pomáhal produkovat
pořady ve třech základních žánrových kategoriích: publicistické a populárně naučné
pořady, hraná tvorba a pořady pro děti. Výše zmínění tvůrci již na Stream.cz od roku
2017 nefigurují, když po neshodách odešli do nově založené MALL.TV. Záhoř to
odůvodnil v jednom z rozhovorů pro Reflex (2018), kdy vytkl vedení Seznamu
přílišnou orientaci na zisk oproti osvětě. “Novému obsahovému řediteli, začalo jít už
jenom o jednoduchou matematiku vytrženou z kontextu. To znamená o peníze nebo o
ekonomickou rozvahu nad každým jednotlivým pořadem. A to byl asi ten základní
problém, protože pro mě byl Stream jako organismus, v rámci kterého jsou části, které
vydělávají peníze, ale i části, které ty peníze spíš spotřebovávají a vydělávají v nějakém
dlouhodobém horizontu.“ Je potřeba dodat, že televize celkově zisková byla, jen
některé pořady spíše v prvních fázích pomáhaly budovat značku a peníze přinášely až
v pozdějších fázích zpětně.
Stream.cz se od začátku profiluje jako alternativní televize, což je vlastně takové
vymezení klasické lineární televizi. Pravdou ale je, že její cílová skupina je velice
široká. Stream.cz podobně jako klasická televizi cílí na masy. A to se projevuje i při
tvorbě pořadů, které mají za úkol působit celoplošně, na co nejvíce diváků. Na začátku
psaní práce jsme mohli rozlišovat mezi třemi hlavními složkami tvorby v rámci
žánrové struktury televize. Po sloučení, resp. přenesení všech videoobsahů Seznamu
na nový videoportál televizeseznam.cz je možné se setkat s další kategorií, kterou je
zpravodajství nebo zpravodajsko-publicistická tvorba.10 Videoobsahy ale podle těchto
kritérií rozdělení žánrů na webu nenajdeme. Po přesunu obsahu Stream.cz pod TV
Seznam můžeme najít jednotlivá videa v nových hlavních kategoriích: Zábava,
Zpravodajství, Magazín, Rady a tipy, Sport, Seriály, Pohádky a Dokumenty, což svědčí
o nejednotném žánrovém rozdělení a o složitější kategorizaci obsahu.

Ke sloučení veškerého video obsahu Seznamu došlo na konci března roku 2019, původní pořady nebo vůbec
televize Stream.cz se dá ve vyhledávači pořád vyhledávat, jen se přesunula pod novou doménu televizeseznam.cz,
kde funguje jako jedna ze záložek. Je zde vidět tendence Seznamu celkově rebrandovat a vlastně vypozorovat
částečný zánik Stream.cz jako takového. Pro potřeby této diplomové práce jsem se rozhodl používat i nadále výraz
Televize Stream.cz a tím myšlena všechna tvorba, čili všechny původní originální pořady a seriály z jejich
produkce.
10
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Seznam dále spolu se spuštěním nové platformy spustil v lednu 2018 i klasický
televizní kanál, kde nabízí kontinuální vysílání. “Televize Seznam bude dostupná na
100 % území České republiky prostřednictvím terestriálního vysílání Českých
Radiokomunikací. Přibližně 2 100 000 domácností ji pak bude moci sledovat také skrze
partnerské poskytovatele, jakými jsou například UPC, Skylink, O2 TV, DigiTV, T-Mobile
TV a patnácti dalších. Diváci O2 TV navíc budou mít jako první přístup i do archivu
Stream.cz.“ Tento krok lze považovat za profesionalizaci obsahu a jeho další
konvergenci. Z původního amatérského a poloprofesionálního obsahu je teď možno
vidět i v terestriálním vysílání obsah původně zamýšlený jen na internet. Seznam šel
ale i jinou cestou a spustil jak mobilní aplikaci, přes kterou lze sledovat videa na
mobilním telefonu, tak televizní aplikaci, umožňující sledovat video na televizích
s podporou HBBTV ze záznamu podobně jako na desktopu. Očekává se tedy, že dojde
k dalšímu zkvalitnění a k optimalizaci tvorby obsahů, která by měla běžet na všech
zařízeních, ať už domácích televizorech, počítačích nebo mobilních zařízeních
(blog.seznam, 2018).
Jelikož se ale tato práce věnuje hlavně pořadu Adama Gebriana, který vznikal na
Stream.cz fungujícímu tehdy jako samostatná jednotka, nepovažuji za nutné se TV
Seznam a její tvorbě po jejím přerodu věnovat do detailu. K transformaci Stream.cz
a přesunu obsahu pod Seznam TV lze jen doplnit, že mluvčí Seznamu Aneta
Kapuciánová na dotaz pro Lupu (2019) potvrdila, že se na interních a organizačních
postupech nic nemění: „Stream bude nadále pod svým jménem vyrábět pořady
a seriály, na které jsou diváci zvyklí. Platforma, která bude streamácký obsah vysílat, ale
bude nově televizeseznam.cz.”

3.6. MALL.TV
MALL.TV je česká internetová televize vysílající od podzimu roku 2018, konkrétně své
vysílání začala 8. října 2018. První teasery pořadů ale běžely na sociálních sítích již od
června stejného roku. Z hlediska organizační struktury firmy je potřeba říci, že
MALL.TV patří pod e-commerce skupinu Mall Group, v jehož vedení stojí podnikatel
Jakub Havrlant. Ten obsadil na začátku roku 2018, kdy se televize formovala, do
projektu na místo šéfproducenta právě Lukáše Záhoře. Záhoř si po odchodu ze
Stream.cz sestavil realizační tým právě odtud. Pozici kreativního producenta obsadil
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Milanem Kuchynkou a pozici šéfdramaturga Martinem Krušinou. I z tohoto důvodu je
produkce MALL.TV do určité míry podobná. Jedná se každopádně o kompletně
profesionální obsah. Uživatelská videa v jejich portfoliu tedy neexistují, i když je zde
možnost navázat s televizí externí spolupráci.
Co se konkrétních obsahů týče, původním záměrem bylo dělat podobné pořady
a seriály jako jsou na Stream.cz. To znamená pokračovat v původní originální
produkci, a to jak v hrané tvorbě, tak publicistické. Inspirace je očividná, ale objevují
se zde i některé nové věci. MALL.TV dělí své pořady oficiálně do šesti kategorií,
kterými jsou: Seriály, Jídlo, Filmy, Populárně-naučné pořady a Zábava. Jde tedy
podobně jako u TV seznam poměrně o nesourodou kategorizaci obsahů. Mimo to stojí
ještě kategorie Živě & Slow TV, kde můžeme sledovat občasný živě streamovaný
přenos z nějakých akcí, typicky stand-up komedií. Nejde ale o nepřetržité lineární
vysílání jako tomu je u klasických videokanálů, ale spíše o zaznamenání výjimečné
události. Slow TV je pak fenoménem poslední doby, kdy lze sledovat dění různého
typu z průmyslových kamer. Klasickým příkladem jsou kamery nainstalované na
dopravních prostředcích, např. vlacích jedoucích krajinou, nebo v Praze na mazací
tramvaji. MALL.TV uvádí ale řadu dalších inovací. Nová internetová televize sází na
tváře a to doslova, když v jedné z hlavních podnabídek lze najít záložku “oblíbenci”,
podle které si lze vybrat pořad. Heslo, že obličej prodává, se dá vypozorovat i z grafik
většiny pořadů, kdy je na titulních grafikách většinou vidět její hlavní tvůrce. Divácká
skupina lidí je v průměru o něco mladší, než divácká skupina Stream.cz, protože
nepočítá například s lidmi, kteří chodili přímo z domovských stránek Seznamu na
email. Pro Záhoře bylo jedním z cílů také přivedení nového diváckého obecenstva –
žen, a to tím, že nabídne příležitost spolupráce tvůrcům ženského pohlaví na tvorbě
nového autorského obsahu. I když i nadále převládají mužští tvůrci, za dobu existence
MALL.TV vzniklo několik autorských pořadů, v jejichž čele je žena, např. pořady v
populárně naučné sekci Dobrou chuť nebo Pod pěnou od Hany Večerkové. Blogerka
Koko zase uvádí pořady o vaření Menutovka a 30 Menutovka. Dalším příkladem může
být Jednou rukou Veroniky Rážové nebo Ikonické modely Jany Samšukové
Důležitou část videí měla tvořit i produktově orientovaná videa, která měli zabezpečit
přísun sledujících diváků. Měla vznikat spousta produktových videí, která by byla
produkována navíc k tvorbě původní. “Představte si to tak, že vytváříme internetovou
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televizi, pro kterou budeme tvořit obsah, který bude zábavný nebo bude lidem doplňovat
dojem z toho, že jsou v tom nákupním centru. Tam taky chodíte nakupovat, ale zároveň
tam chodíte do kina, za zábavou. Zároveň ale budeme odpovědní za výrobu videí napříč
Mall Group. Nemusí nutně jít o videa, která uvidíte v rámci internetové televize, ale tím,
že se budeme starat o tuto výdělečnou složku videotvorby – produktová videa, recenze,
rozcestníky, rádce, testy a tak dále, dostaneme do projektu ziskovost a můžeme na té
druhé straně tvořit seriály.” (Lupa, 2018). Jmenovitě například vznikl pořad Luďka
Staňka Historie věcí, který se snažil spojit obsah s komerčním potenciálem, který
nabízí Mall group – a tedy prodej produktů přes některé jejich e-shopy. Každý díl se
vázal k nějakému produktu, např. myčka nádobí atd. Další z příkladů je pak využití
formy “product placementu” jako je třeba v převzatém sitcomu Život je Hra, kde si
divák může rovnou produkt koupit kliknutím na interaktivní video. Do třetice
můžeme zmínit pořad Geekoviny 2, moderovaný Martinem Furstem, který recenzuje
různé IT produkty ve svém pokoji. Jde o populární formát osvědčený hlavně na
platformě Youtube, navíc je zde propojenost s Facebookem CZC.cz, e-shopem ze
skupiny Mall group, kde jsou díly zveřejňovány na týdenní bázi. Čistokrevně
produktová videa, jako tomu je v případě Historie věcí, se ale úplně neosvědčila, když
skončila po deseti dílech.
Je tedy otázkou s čím televize přijde do budoucna, jestli budou podobná videa
následovat, nebo jestli se bude pracovat třeba s již zmíněným product placementem.
Další otázkou je, jestli si vystačí s původní tvorbou, protože stejně jako pro Stream.cz
je pro MALL.TV hlavním byznys modelem příjem z reklamy. Zatím tedy není jasné,
jestli se na trhu nové MALL.TV podaří udržet krok s jejím pravděpodobně největším
konkurentem Televizí Seznam. Za první dva měsíce ale podle slov Záhoře (Lupa,
12/2018) dokázali přilákat 800 000 unikátních uživatelů. Daří se jim i plnit plán 2
000 000 zhlédnutí za fiskální rok v rámci s vedením odsouhlaseného tříletého plánu.
Jinak se internetová televize snaží zajistit příval diváků a sledovanosti také pomocí
aplikace MALL.TV běžící na mobilních zařízeních. V plánu by mělo být i její propojení
s chytrými televizory. Každopádně lze vysledovat určitou nezávislost programu na
platformě a otázkou je, jak to bude pokračovat.
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3.7. Populárně naučné pořady v nabídce internetových televizí
Populárně naučný funkční styl je jedním z druhů odborného stylu a je ho vhodné
použít při prezentaci audiovizuálních obsahů laikům nebo začátečníkům v oboru,
kteří se snaží pochopit nějakou odbornou tématiku. Hlavní devízou tohoto stylu je
vysvětlit veřejnosti, která má o dané téma zájem, danou problematiku a sdělit ji
informace jednoduchou, nenáročnou a zároveň zábavnou formou. Oproti praktickému
vědeckému stylu nebo vědeckému odbornému stylu nepoužívá příliš odbornou a pro
většinového diváka nebo příjemce sdělení nesrozumitelnou terminologii. Když ano,
snaží se ji vysvětlit nebo přeformulovat do řeči laiků. Z tohoto důvodu se do jisté míry
prolíná se stylem publicistickým, jehož jedna z funkcí je vysvětlovací. Důležitá je
věcnost, jednoznačnost a celková výstižnost projevu autora, ačkoliv se použitý jazyk
může přibližovat běžné mluvě a obsahovat emocionálně zabarvených slov.11
Publicistické pořady populárně-naučné mají jednu výhodu a to, že se na rozdíl třeba
od zpravodajství mohou věnovat široké škále témat, která se ve zpravodajství
objevují jen zřídka. Zatímco zpravodajství má za úkol seriózně informovat
o nejdůležitějších aktuálních událostech, které jsou v zájmu většiny lidí, a předat jim
holá fakta v ideálním případě bez emocí a s důrazem na formální a faktografickou
stránku, populárně-naučné publicistické pořady se mohou věnovat tématům méně
známým nebo se jim věnovat z jiného, než jen faktografického hlediska. Zároveň pak
mohou využít přitažlivějších forem prezentace informací. Časté je také použití
odborníků z oboru v roli moderátora. Odborník se teprve stává moderátorskou
“hvězdou” a pořad je na jeho postavě vystavěn. Stává se tak výrazně autorský.
Příkladem je právě pořad Gebrian VS na Stream.cz a nebo pořady Romana Vaňka12
jako Peklo na talíři nebo Jídlo s.r.o. Tyto pořady patřily mezi nejpopulárnější ve své
kategorii. Není proto překvapením, že je jejich tvůrci producent Záhoř a šéfdramaturg
Krušina přetáhli na MALL.TV. Stejně tak jako Gebrian uvádí nové pořady PLUS/MINUS
a Překvapivé stavby, tak i Roman Vaněk přichází s novými pořady jako Rozum v troubě
nebo Zmlsané dějiny.

Dostupné dne 30.5.2019 z: http://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/popularne-naucne-clanky/#axzz5rIBCj91M
Roman Vaněk je odborný gastronomický poradce, autor několika populárních kuchařských publikací a
zakladatel Pražského kulinářského institutu. Patří mezi špičky oboru gastronomie. Podobně jako A. Gebrian přišel
do Streamu s nástupem L. Záhoře a v roce 2013 dokonce vyhrál Křišťálovou lupu
11
12
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Zajímavé je, že při pohledu na aktuální kategorizaci pořadů na Stream.cz po tom, co
rebrandoval, resp.

začal spadat pod Televizi Seznam, lze vidět nehomogenní

rozdělení pořadů do kategoriích podle témat i podle žánrů, jako jsou Zábava,
Zpravodajství, Magazín, Rady a tipy, Sport, Seriály, Pohádky, Dokumenty – obrázek 1.
obrázek 1: Základní rozdělení pořadů do kategorií v horním panelu na webu Televize Seznam

MALL.TV má o něco jednodušší rozdělení do hlavních kategorií. Těmi jsou Seriály,
Zábava, Vaření a jídlo, Inspirace, Filmy a právě Populárně naučné pořady (obrázek 2).
Tím, že televize začleňuje Populárně-naučné pořady mezi jednu ze šesti hlavních
kategorií, dává najevo důležitost tohoto funkčního stylu. Lze to interpretovat tak, že
ho povyšuje na vyšší druh obsahu. Zde lze polemizovat, jestli tento funkční styl
nekonverguje v žánr. Při uchýlení se k tvrzení, že se o žánr jedná, nebyly by žánrem
i zábavné nebo inspirativní pořady, které MALL.TV dává na stejnou úroveň? Obě
kategorie by mohly být zařezeny do kategorií na základě jejich vlastností a obsahu.
V dnešní době super populární téma jídla a vaření by bylo řazené na základě tématu.
Seriály a filmy by zase byly řazeny třeba obecněji jako typy audiovizuálních obsahů
charakterizované na základě jejich formálních aspektů. Je zde tedy možné vyčíst
nejednotné rozdělení audiovizuálních obsahů podle diametrálně odlišných kritérií. To
by korespondovalo s teorií žánrů a jejich rozmanitostí a složitou uchopitelností. Bylo
by ale nedostatečné tvrdit, že dané kategorie jsou žánry pouze na základě této
vlastnosti žánrů. Při řízení se tezí, kterou definují např. Orlebar (2011) nebo Jirák
(2001), že žánry jsou definovatelné podle nabídky, která je předložena divákovi, který
se řídí očekáváním a identifikuje druh obsahu podle toho, jestli mu potenciálně může
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přinést potěšení, pak by bylo možné danou nabídku popsat jako určitou žánrovou
nabídku. Divák, který se rád dívá na pořady o vaření a jídle, se potom rozhodne
sledovat žánr pořadů o vaření a jídle. Stejně tak divák, který se rád vzdělává zábavnou
metodou, bude sledovat pořady populárně-naučného žánru.
Definici žánru by potom neporušilo ani obecné tvrzení, že žánr je nějaký druh nebo
typ obsahu řídicí se množinou kritérií a měřítky nastavenými společensky
dohodnutými konvencemi. Internetové televize by potom reagovaly na nové zvyklosti
ve vnímání audiovizuálních obsahů vytvářením nových kritérií a měřítek
k nadefinování žánrů za účelem lepšího oslovení diváka. Základní vlastností takto
nadefinovaných žánrů by byla jejich obecnost a propojenost s ostatními žánry na
základně různých aspektů. V reálu se to projevuje tak, že většina pořadů spadá do
více žánrových kategorií a divák má tak optický větší výběr a roste potenciál, že si
některý z videoobsahů pustí.
obrázek 2: Hlavní žánrové kategorie na MALL.TV

Televize Seznam s žánry pracuje obdobně. Do hlavní nabídky avšak zařazuje žánry
definované i podle tradičnějších kritérií. Jsou to například dokumenty a pohádky.
Populárně-naučné pořady nicméně z původní nabídky Stream.cz po přesunu obsahů
pod Televizi Seznam zmizely a momentálně je možné je najít pod některými z nově
vytvořených kategorií. Na tomto je vidět, že Televizi Seznam populárně-naučný žánr
ve své nabídce marginalizuje, popřípadě redefinuje seznam kritérií, podle kterých
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žánry určuje. Každopádně nehomogenní struktura a kategorizace obsahů obou
internetových televizí jen dokazuje žánrovou proměnlivost a jejich složitou
uchopitelnost.
Na druhou stranu, MALL.TV populárně-naučné pořady uznává jako jednu z hlavních
kategorií, a podle předchozí definice tedy jako žánr. To znamená, že můžeme
jednoduše identifikovat další pořady tohoto druhu. Po bližším průzkumu můžeme
také potvrdit, že všechny jednoznačně sledují trend odborníka vstupujícího do
žurnalistického prostoru, který podává látku zábavnou, ale věcnou formou. Kromě
zmíněných pořadů Překvapivé stavby a PLUS/MINUS a pořadům Romana Vaňka,
můžeme najít ve stejné nabídce např. pořady Dobrou chuť a Pod pěnou uváděné
odbornicí na spotřebitelské testy potravin Hanou Večerkovou, Ze života fotografa
moderované přírodovědcem a světově uznávaným fotografem Petrem Janem
Juračkou nebo pořad horolezce Adama Ondry, pojmenovaný po něm Adam Ondra.
Co se týče populárně naučné tvorby a samotných principů internetových televizí – jak
udělat obsah stravitelnější, tak se zde výrazně pracuje s implementací prvků
infotainmentu. To lze v zásadě chápat jako propojení zábavy a informace nebo také,
jak píše Osvaldová (2016), obecněji jako proces “ze-zábavnění témat”. Tvorba
mediálních obsahů tohoto druhu a důvody proč mediální produkce k tomuto druhu
prezentace přistupují, jsou pak výrazně spojeny s fenoménem bulvarizace.
“Bulvarizací se pak zjednodušeně řečeno rozumějí ekonomické změny v chování medií,
a to především proces marketizace mediálních organizací, komercionalizace mediálních
aktivit a unifikace mediálních produktů.” (Osvaldová, 2016, s. 11). Internetové televize,
jednoduše řečeno, stejně jako jiné mediální organizace z velké části přistupují
k tvorbě mediálních obsahů s cílem zisku. V konkrétním případě stojí například celý
systém Stream.cz na reklamě, která videím předchází a po nich následuje
(Kohoutková, 2017). Reklamní inzerenti si platí reklamní prostor, aby byli vidět.
Logicky chtějí být vidět co nejvíce, a proto si vyhledávají nejpopulárnější obsahy. To
znamená, že čím více lidí pořad sleduje, tím více jsou ochotni za reklamu platit. Vzniká
zde neustálý tlak produkovat dostatečně populární pořady a zaujmout tak co nejvíce
lidí. Proto se přistupuje k jednodušším a zábavnějším formám podání informace pro
diváka a k hledání nových zajímavých témat a námětů, které může populárně-naučný
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styl převyprávět. Proto má také tento žánr z produkčního hlediska silný potenciál
a pevné místo v nabídce internetových televizí.
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4.

Analýza pořadů Adama Gebriana a jeho žánru

4.1. Použitá metodologie
Cílem analytické části práce je charakterizovat nově vznikající formát pořadů
o architektuře Adama Gebriana na platformách Stream.cz a MALL.TV, popsat jejich
vývoj a následně oba pořady porovnat za účelem zjištění, jestli se pořady od sebe liší.
Dílčím z cílů je pak zanalyzovat jaký vliv má platforma internetové televize na podobu
zkoumaného online televizního pořadu. Práce se zabývá otázkami ohledně konkrétní
podoby pořadu, jeho žánrového ukotvení, formální stránky a jeho proměny v čase.
Vzhledem k povaze zkoumané matérie, tedy audiovizuálního materiálu a hlavního
záměru ho charakterizovat, se nabízelo použití kvalitativního výzkumu, a to v podobě
sémiotické a obrazové analýzy. Pro tyto vědní disciplíny nebo metody analýzy je
příznačná jejich provázanost a kombinovatelnost. Obrazová analýza rozebírá obsah
vizuálního sdělení a snaží se definovat, jaké informace jsou prostřednictvím obrazu
příjemcům předávány. Snaží se identifikovat jaké osoby, předměty nebo události jsou
na nich vyobrazeny a jakým způsobem jsou komunikovány. Podobně jako sémiotika
pak pracuje se symbolikou jednotlivých znaků vizuální komunikace a jejím výkladem.
Týká se například technických kódů, jako jsou úhel pohledu, velikost obrazu
a umístění v něm, pohybů kamery nebo symbolických kódů týkající se barevné
tonality či zvukové složky. Při aplikování této metody vychází analýza jednotlivých
obrazových sdělení mimo jiné z poznatků tzv. vizuální gramatiky, která spojuje
obsahové, kompoziční a interaktivní prvky (Vojtěchovská et Trampota, 2010).
Sémiotika (z řeckého sémeion – „znak“) je nauka o znacích a znakových systémech.
Sémiotická analýza pak analyzuje znaky v rámci těchto znakových systémů
a zkoumá jejich význam. Může analyzovat jednotlivá sdělení, ale i celé mediální texty.
Význam, který znakům přiřazuje, je jak v rovině explicitní tak symbolické. “...vychází
z předpokladu, že veškerá komunikace – včetně informací, které nabízejí média – je
založena na výměně znaků. Znaky se vyskytují v každé komunikaci v podobě slovní,
verbální či vizuální.” (Vojtěchovská et Trampota, 2010). Díky tomu sémiotická analýza
vhodně doplňuje obrazovou analýzu, a to na úrovni lingvistické a auditivní. Na úrovni
znaku pracuje z dichotomii označující částí znaku (signifié), což je doslovná fyzická
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podoba znaku a označovaného (signifiant) – akustickým obrazem nebo také
mentálním konceptem daného znaku. Tento mentální koncept znaku je kulturně,
historicky, vědomostně, politicky, společensky a jinak kontextově podmíněn, a proto
může být různá i interpretace znaku pro různé interprety. Důležité je si uvědomit, že
například ve zpravodajství nebo publicistice (dalo by se zobecnit na celou množinu
mediálních sdělení) se volí takových vyjadřovacích prostředků, které jsou pro
příjemce čitelné. V ideálním případě by mělo dojít k bezztrátovému předání
informace. Toto tzv. kódování samozřejmě platí pro všechny způsoby audiovizuální
komunikace. Celý soubor nebo systém znaků v rámci kódování sdělení může potom
napomoci definovat žánr v mediálním diskurzu nebo diskurzu internetových televizí,
ve kterém bude analýza provedena.
V rámci sémiotické a obrazové analýzy budou zkoumány prvky pořadů v několika
kategoriích. Za prvé bude analýza provedena na úrovni projevu. Bude si všímat jazyka
moderátora a prvků neverbální komunikace. Druhou hlavní zkoumanou kategorií
bude obrazově-auditivní úroveň, provedena na základě technických a symobolických
kódů. Na závěr bude provedena analýza střihové skladby. Tyto dílčí analýzy by měly
pomoci charakterizovat pořady hlavně z hlediska formálních aspektů a jejich
výrazových prostředků a na jejich základě je žánrově zařadit.
I vzhledem k možné míře subjektivizace vzniklé s výkladem významů v rámci
kvalitativní analýzy je vhodné výzkum nakombinovat s další kvantitativní metodou
a využít tak smíšeného výzkumu. “Smíšený výzkum je definován jako obecný přístup,
v němž

se

míchají

kvantitativní

a

kvalitativní

metody,

techniky

nebo

paradigmata v rámci jedné studie.” (Hendl, 2008). Jako doplněk bude použita
kvantitativně-kvalitativní obsahová analýza. Jak tvrdí Trampota a Vojtěchovská
(2010), obsahová analýza umožňuje snadné srovnání dvou typů médií. V rámci
diplomové práce bude použita ke komparaci zmíněných pořadů s cílem určit jejich
tón a délku. Tyto aspekty pořadu jsou nedílnou součástí formy a výsledné podoby
pořadu a mohou pomoci dokreslit ucelený náhled na problematiku. Díky
kvantifikovatelnosti naměřených dat pak bude možné jednoduše porovnat vzniklé
rozdíly na základě platforem a odhalit potenciální kauzalitu.
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V rámci diplomové práce byl také proveden kvalitativní rozhovor s hlavním
tvůrcem všech zkoumaných pořadů, dramaturgem Martinem Krušinou. Rozhovor byl
proveden dne 7.5.2019. Před rozhovorem byl dramaturg pořadu informován o účelu
rozhovoru, informovaný souhlas s rozhovorem byl poskytnut ústní formou. Rozhovor
slouží k objasnění a podpoře některých tvrzení a cílů práce. Kromě důležitého
kontextu poskytl také další podněty pro podrobnější výzkum. Na základě výsledků
rozhovoru byla dodatečně provedena i kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza,
za účelem dosažení komplexnosti výzkumu. Vzhledem k povaze výsledků byla jako
první zpracována obsahová analýza, následně pak kombinovaná sémiotická
a obrazová analýza. Výsledky výzkumu jsou prezentovány v následujícím pořadí:
1. konkrétní výsledky obsahové analýzy,
2. výsledky kvalitativní analýzy abstraktnější povahy,
3. obecné závěry diplomové práce.
Práce analyzuje rozdíly mezi vznikem pořadu na dvou různých platformách, to jsou
od roku 2012 fungující televize Stream.cz13 a nově vzniklé MALL.TV. Oba pořady, jak
na Stream.cz, tak na MALL.TV, vznikly pod taktovkou stejných tvůrců: Adama
Gebriana, hlavní osobnosti a moderátora pořadu, Martina Krušiny, šéfdramaturga
a režiséra v jedné osobě, a Lukáše Záhoře, producenta pořadu. Z toho důvodu se
přímo nabízelo jako adekvátní použít komparativní analýzu a porovnat, jakým
způsobem se pořad změnil, jestli vůbec.
Metodou sběru dat bylo v rámci obou hlavních analýz zhlédnutí samotných pořadů.
Co se týče vzorkování, i vzhledem k nepříliš komplikované povaze zkoumaných
parametrů – stopáže a tónu, a určení jejich hodnot, byl pro obsahovou analýzu zvolen
úplný vzorek. Vybrány byly tedy veškeré případy a zhlédnuty všechny pořady jak na
platformě Stream.cz, tak na MALL.TV, a to zveřejněné ke dni 1.7.2019. Pořady byly
zhlédnuty v období duben – červenec 2019 a celkově šlo o 233 dílů (178x Gebrian VS
na Stream.cz, 28x Gebrian: PLUS/MINUS na MALL. TV a 27x Gebrian: Překvapivé stavby
na MALL.TV). Zároveň tak mohlo být dosaženo maximální přesnosti výsledků. Pro
V průběhu psaní práce byl veškerý obsah Stream.cz přesunut pod platformu Televize Seznam. Vzhledem k tomu,
že pořady Gebrian VS vznikaly ještě v době samostatně fungujícího Stream.cz bude referováno o platformě, na
které vznikly tyto pořady jako o Stream.cz.
13
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hlavní kvalitativní analýzu pak proces výběru ve fázi interpretace probíhal
náhodným účelovým vzorkováním. Tato volba je vhodná při výzkumu informačně
bohatých případů pro hlubší studium (Hendl, 2008).
Možná rizika metodologie představuje samotné využití metody sémiotické analýzy.
Jde o vysoce interpretativní metodu, která je závislá na výzkumníkových
zkušenostech a komplexních znalostech oboru. S tím jsou také spojena rizika
subjektivity, která mohou promlouvat do výkladu znaků a celkového hodnocení.
Zároveň může být v kvalitativním výzkumu obecně problém s fází výběru. Ta přichází
ve třech fázích – při sběru dat, interpretaci a prezentaci výsledků (Hendl, 2018). Proto
byly zhlédnuty všechny díly uvedené výše, čímž bylo dosaženo základní představy
o tom, jak provést konkrétní vzorkování. Pro vyšší kredit vzorku bylo zvoleno, jak už
bylo zmíněno, účelové náhodné vzorkování (Hendl, 2008). To proběhlo doslova
částečně účelově a částečně náhodně. Na vybraných dílech byly zobecněny závěry pro
celou sérii nebo pořad v rámci platformy. I přesto je na výzkumníkově rozhodnutí,
které pořady do výzkumu zahrne, a tím mohou být ovlivněny výsledky. Proto je
potřeba dodržet míru odstupu a přehledu nad zkoumaným souborem, aby byla data
co nejvíce vybalancovaná a objektivní. Za účelem eliminace míry subjektivity byla
provedena dílčí obsahová analýza, která přinesla určité kvantifikovatelné výsledky.

4.2. Gebrian VS
Pořad vznikl v roce 2012, kdy se do čela produkce Stream.cz dostal producent Lukáš
Záhoř. Podle rozhovoru s dramaturgem pořadu M. Krušinou se tak stalo docela
náhodou. Záhoř zrovna v tu dobu opravoval byt a nedařilo se mu najít kompetentního
stavitele, který by mu s problémem pomohl. “...zatékalo mu do bytu a říkal, že vždy
když oslovil nějaké lidi, aby mu pomohli, tak to vždycky dopadlo nějakou katastrofou.
Říkal, že musíme najít nějakého odborníka ve stavebnictví, který nám bude odkrývat
podvody a nekalosti v téhle profesi.”14 Nakonec se jim podařilo objevit kýženou osobu,
mladého architekta Adama Gebriana, který tehdy vystupoval na TEDx Hradec
Králové.15 “Ten člověk byl vtipný, zábavný. Všechno věděl, všechno znal,” hodnotil
vystoupení v rozhovoru Krušina. Po jeho oslovení se jim podařilo domluvit natočení
Rozhovor s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019
TedX je světová mediální organizace, která se zabývá šířením osvěty v otázkách technologie, zábavy a designu
formou přednášek. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=YOI7Rjgifxc&t=214s&frags=pl%2Cwn
14
15
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dvou zkušebních dílů na Hradčanské a na Střížkově. Výsledné dílo splnilo očekávání
a tvůrci se domluvili na další spolupráci. Pořad se zanedlouho stal jedním
z nejpopulárnějších na Stream.cz a s výjimkou delší pauzy v letech 2013–2015 běžel
nepřetržitě 6 let až do roku 2018, kdy byl ukončen.
obrázek 3: Úvodní stránka pořadu Gebrian VS

Gebrian VS je koncipovaný jako série a jednotlivé epizody uveřejňované na týdenní
bázi na sebe nenavazují. Koncept seriality je pro Stream.cz lepším formátem, než
tvorba celovečerních jednorázových filmů. Obecně se počítá s tím, že kvalita filmu
nebude v menší televizní produkci nikdy natolik závratná, aby přitáhla potřebné
množství fanoušků. Hlavně se pak serialita pojí s lepším komerčním modelem
financování obsahu, kdy se ke každému videu dá umístit reklama.
V letech 2012–2018 Stream.cz vyrobil 178 dílů v 5 sériích. Tematickým rámcem
pořadu je architektura a urbanismus a život lidí ve veřejném prostoru v různých
částech České republiky, Evropy, okrajově ale i v dalších koutech světa. V první sérii
nazvané příznačně 1. série Gebrian jezdí výhradně po České republice. Hned 30 z 51
dílů se točí v Praze. 2. série čítající 32 dílů obsahuje už i některé výjezdy mimo Českou
republiku. Jde však jen o několik dílu ze sousedních zemí Německo a Slovensko. Třetí
série Gebrian a domy, jak už název série napovídá, se týká konkrétních domů a je
s 8 díly nejkratší ze všech sérií. Čtvrtá série s počtem 56 dílu je nazvaná Gebrian
vs. svět. Po úspěchu předešlých sérií Gebrian vyjíždí za hranice, aby hledal inspirativní
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příklady dobré praxe ve starání se o veřejný prostor. Většina dílů se točí v evropských
metropolích, štáb ale zavítá i do New York nebo Dubaje. Poslední, 5. série se opět
odehrává převážně v České republice a čítá 30 dílů. Dále bylo vyrobeno 117
bonusových dílů nazvaných Další postřehy, které slouží jako doplňkový materiál
k hlavnímu záznamu.
Jak už z názvu Gebrian VS vyplývá, hlavní postavou pořadu je popularizátor
architektury architekt Adam Gebrian. Z názvu lze vypozorovat určitý antagonistický
postoj vůči něčemu. Předložka “VS”16 (z lat. versus – proti, oproti) má hlavního aktéra
vůči něčemu vymezovat nebo ho k něčemu vyzívat. Ne však mečem, ale slovním
vyjádřením či hodnocením. Architekt Gebrian tedy zaujímá určitý postoj k nějaké
stavbě nebo řešení ve veřejném prostoru. O jakou věc jde, rozkrývá druhá část názvu
pořadu. Jak tvrdí Neal & Turner (2001), žánr lze mnohdy identifikovat podle vodítek
např. v titulku pořadu. To lze do jisté míry tvrdit i o pořadu Gebrian VS. Co se tedy
obecného žánrového zařazení týče, vlastně už z názvu lze vypozorovat, že jde
pravděpodobně o publicistický pořad, kde Gebrian vyjadřuje svůj subjektivní názor
k nějakému tématu. Diváci Stream.cz tedy mohou okamžitě odhadnout o jaký druh
pořadu jde a jejich očekávání je přitom rozhodující v tom, jestli má být pořad úspěšný,
a jestli na první pohled vůbec zaujme, jak tvrdí Orlebar (2001). K bližší identifikaci
potom přispívá i základní popis pořadu, který zní: “Je to hezké? Je to funkční? Není to
předražené? Architekt Adam Gebrian komentuje stavby v ČR i zahraničí, které stojí za to
vidět. Ať už ty zdařilé, tak i ty méně povedené”.17
Co se týče obsazení pořadu, jeho moderátorem je již zmíněný architekt Adam Gebrian.
V pořadu vystupuje jako odborník, který má předat divákům svůj názor na danou
tematiku a probudit o ní bližší zájem. Tento princip využívá dramaturgie Stream.cz
velice často. Do hlavních rolí pořadů dosazuje neotřelé tváře – odborníky, kteří
tématům rozumí do nejmenších detailů. Bývalý šéfdramaturg Stream.cz Martin
Krušina tvrdí, že se vždy chtěli vyhnout obsazování tzv. “kvazicelebrit” nebo
“uhlazených tváři”, které sice mají zkušenosti před kamerou, ale tématům tolik jako
odborníci nerozumí.18 To je jedním z hlavních principů populárně naučné tvorby –
Obecně je název psán jako Gebrian VS, v pojmenování konkrétních dílů je ale použito malých písmen tj. tvar
“vs.”.
17 Dostupné dne 25.5.2019 z https://www.televizeseznam.cz/porad/gebrianvs
18 Rozhovor s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.
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dosazení odborníka do žurnalistického prostoru. Tím se do jisté míry formát liší od
některých formátů klasických televizí. Zde je ale potřeba zmínit, že Gebrian není
novinářským nováčkem, ba naopak. Od roku 2009 moderuje svůj vlastní pořad
o architektuře Bourání na Rádiu Wave. Pravidelně pak přispíval nebo přispívá do
rubrik o architektuře v Lidových novinách, Respektu nebo Hospodářských novinách.
Osvětě architektury se tedy věnoval ještě před vznikem Gebrian VS. V rámci
internetové televize to byl nicméně jeho debut před kamerou.
Co se týče realizace pořadu, Gebrian nejprve vybírá místo, kam by mohli jet natáčet.
Jako odborník má přehled o tom, které z míst má potenciál. Cestou na místo o daném
místě mluví a dramaturg vybírá, co by mohlo být podstatné. Ten dále koriguje autora
na místě podle toho, jestli mu výklad přijde srozumitelný nebo dostatečně zajímavý.
Jinak má ale Gebrian poměrně velkou volnost v tom, co říká. Reálně neexistuje žádný
scénář a dramaturgie se často prolíná s režií přímo na místě. “Jen jsme vždycky chtěli,
aby to mělo začátek, prostředek a konec. Asi desetkrát jsem nebyl na natáčení a skoro
vždycky tomu něco chybělo. Natáčení probíhá tak, že Adam o něčem mluví, tak jak mu to
přijde pod jazyk a my ho posloucháme, jestli nám to přijde srozumitelné. Případně ho
opravujeme, ať to řekne jinak, “ říká k realizaci pořadu Krušina.19 Na kameru vše
zaznamenává známý tvůrce internetových videí Janek Rubeš. Poslední fáze projektu
se odehrává ve střižně, kde se za přítomnosti dramaturga redukuje natočený materiál
a dochází k další selekci toho zajímavého. Z původního půlhodinového materiálu
nakonec vznikne zhruba 5–7 minut pořadu. Dá se tedy tvrdit, že pořad vzniká takřka
na místě, což připomíná zpravodajsko-publicistické realizační postupy, kde se pracuje
pouze s bodovým scénářem a výsledná podoba pořadu se utváří tzv. za pochodu. Pro
doplnění, pod produkcí pořadu jsou podepsány Zdeňka Weisová a Lucie Dřízhalová.
Grafiku pořadu obstaral Lukáš Veverka a střih převážně Jiří Novák. Obrazovou
stránku zkoumá dopodrobna obrazová analýza v praktické části práce.

4.3. Gebrian: Překvapivé stavby
Pořad Překvapivé stavby je nejen prvním Gebrianovým pořadem na MALL.TV, ale jako
jedním z vůbec prvních pořadů vzniklých na této televizi. Jak bylo řečeno v kapitole

19Rozhovor

s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019
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MALL.TV, šéfproducent Záhoř si po přechodu ze Stream.cz přivedl skoro celý
produkční a výrobní tým. Ten se víceméně podílí i na vzniku pořadů na MALL.TV.
Kromě dramaturga Martina Krušiny se na pořadu podílejí na produkci opět Lucie
Dřízhalová a Zdeňka Weissová. Střihačem zůstává Jiří Novák. Obsazení se ale mění na
pozici kamery, kde Janka Rubeše nahradila trojce Lukáš Kladníček, Petr Horák a Paul
William Kelley. Jako moderátor samozřejmě zůstává Adam Gebrian, který patří mezi
hlavní tvůrce platformy. Dokládá to i fakt, že byl jednou z hlavních tváří kampaně
před zahájením vysílání MALL.TV.
I vzhledem k podobnému realizačnímu týmu zůstávají realizační postupy podobné.
Nicméně větší důraz přichází na preprodukční část, jmenovitě pak plánování
bodového scénáře. To je pochopitelné i vzhledem k délce pořadu, který je obsahově
daleko bohatší a vyžaduje logicky delší dramaturgickou přípravu. Velká část práce ale
opět probíhá ve střižně, kde se natočený materiál redukuje zhruba do 10–20 minut
výsledné délky pořadu. Podobně jako u Gebrian VS můžeme tedy vidět proměnlivou
délku stopáže, zde pouze v jiném měřítku. Poměrně výrazně se však mění s delší
stopáží i kvalita zpracování, a to zejména z hlediska kamery. K hlavnímu
kameramanovi je přibrán specialista na drony Paul William Kelley. Profesionální
grafiku pořadu potom obstaralo Studio Breisky. Obrazové části pořadu se konkrétně
věnuje kvalitativní analýza.
Tematicky se pořad drží stále ve sféře architektury a veřejného prostoru. Celá série se
ale zaměřuje více na konkrétní budovy, a to daleko více do hloubky. Gebrian vybírá
převážně stavby, jak napovídá hlavní popis série, které stojí tak trochu stranou zájmu,
a které mohou překvapit. Zaměřuje se zejména na to, jak vypadají stavby uvnitř, na
jejich interiéry a na další kvality, které není možno z vnějšku vidět. Důležité je, že se
jedná o veřejné stavby sloužící veřejnému zájmu, ne soukromé stavby, jako tomu bylo
třeba v sérii Gebrian a domy na Stream.cz. Většina z celkového počtu 27 dílu je
natočena v České republice, 5 dílu se odehrává na Slovensku. Díly zpočátku
nevycházely na pravidelné bázi, jak tomu bylo na Stream.cz. Od února 2019 se ale
snaží držet periodicitu 1 uveřejněný díl za týden.
Co se týče samotného obsahu pořadu, Gebrian podobně jako v sériích Gebrian VS
komentuje rozličné stavby, kterým stojí za to věnovat pozornost. Daleko více se ale
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věnuje pozitivním příkladům, nebo téměř výhradně jim. To lze vypozorovat
i z popisku, který se ničemu nevymezuje a působí daleko neutrálněji, než u Gebrian
VS. Z toho lze odhadnout tón a náplň pořadu, které mohou diváka připravit na
konkrétní obsah publicistického charakteru. Očekávání diváka bude zcela odlišné od
toho, co mohl očekávat od pořadu na Stream.cz.

4.4. Gebrian: PLUS/MINUS
Gebrian:PLUS/MINUS je druhým pořadem Adama Gebriana na MALL.TV. Je zajímavé,
že byl natočen jako první v pořadí. Jedná se totiž o teaser k hlavnímu pořadu
Překvapivé stavby, který běžel jako upoutávka na sociálních sítích před startem
MALL.TV. Pořad PLUS/MINUS nebyl původně zamýšlen jako plnohodnotný pořad, ale
po dodatečném nahrání prvních 14 dílů na web MALL.TV se ukázalo, že i o tento druh
obsahu je divácký zájem.20 Proto byly natočeny další epizody, které slouží zejména
jako vyplnění mezery při čekání na další díly hlavního pořadu. Proto je pořad také na
stránkách pořadu nazván občasníkem. Jde vlastně o ukázku toho, jak experimentálně
mohou fungovat internetové platformy v rámci tvorby pořadů.
Všech dosavadních 28 epizod bylo natočeno v České republice. Gebrian se opět
vymezuje vůči určitému problému na téma veřejného prostoru a architektury. Pořad
se spíše podobá pořadu Gebrian VS, obdobně si hraje s úrovní kritiky. Již z názvu lze
rozpoznat, že Gebrian bude něco hodnotit a Gebrian opravdu krátkým komentářem
hodnotí. V této série jde čistě o jednoznačná krátká stanoviska postavená na jednom
konkrétním problému. Díly mají extra krátkou stopáž do dvou minut a na konci jsou
ohodnoceny jednoznačně autorovým PLUS nebo MINUS, ačkoliv ve dvou dílech se
objevuje i neutrální stanovisko. Podobně jako u Gebrian VS tak lze pořad PLUS/MINUS
zařadit do kategorie publicistických pořadů.
V realizačním týmu jsou pak stejní tvůrci, jako v pořadu Překvapivé stavby, proto není
podrobně popisován postup práce. Evidentně zde však odpadá míra přípravy, která
byla charakteristická pro hlavní pořad. Na natáčení je pouze jeden kameraman a ve
většině dílů tak není použit dron, který je pro natáčení takto krátkého formátu
postradatelný.
20

Rozhovor s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019
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5.

Obsahová analýza

V rámci obsahové analýzy jsou zkoumána dvě hlavní kritéria – stopáž pořadu a jeho
tonalita. Bylo tak rozhodnuto i na základě podnětů dramaturga M. Krušiny, který
v těchto aspektech pořadů vidí největší odlišnosti.21 Na místě bylo tyto možné nuance
ověřit a najít v nich určitou kauzalitu. Vývoj tónu bylo poté zajímavé zkoumat i z toho
důvodu, že se od prvních epizod pořadu Gebrian VS na pořad snesla velká vlna kritiky.
V komentářích pod jednotlivými videy uživatelé vyčítali moderátorovi, že nic
nepochválí, a proč kritizuje, když nic nepostavil. S tónem pořadu a jeho úrovní kritiky
se také pojí další věc, a tím je hypotéza, že negativní zprávy přitahují větší pozornost.
Ostatně tak tvrdí např. diplomová práce Kohoutkové (2017) nebo samotný
dramaturg pořadu.22 I z tohoto důvodu byla v rámci analýzy tónu provedena dílčí
analýza sledovanosti s cílem zjistit její potenciální závislost na tónu pořadu.
Analýza stopáže je potom odůvodněná jednoduše tím, že délka pořadu výrazně
zasahuje do jeho formy. Ačkoliv konkrétní podobu pořadu detailněji zkoumáme
kvalitativní analýzou, samotná délka může leccos napovědět v kontextu tvorby
pořadů na jednotlivých internetových televizích. Proto byla její analýza do výzkumu
zařazena.
Konečně pak výzkum těchto kritérií má sloužit jako doplněk k hlavní sémiotické
analýze,

která

může

podléhat

určité

míře

subjektivizace.

Použitím

kvantifikovatelných dat z obsahové analýzy by pak mělo zčásti pomoci objektivizovat
některé výsledky, jak tomu bylo naznačeno v rizikách metodologie.

5.1. Analýza tónu
5.1.1. Konkrétní postupy analýzy
Pro úplný začátek bylo potřeba vybrat vzorek. Z důvodu nejvyšší přesnosti výsledků
a nepříliš komplikované povahy zkoumaných kritérií byl vybrán úplný vzorek.
Analýze tónu bylo tedy podrobeno všech 178 dílu pořadu Gebrian VS23 a všech 55 dílů

Rozhovor s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.
Rozhovor s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.
23 Do pořadů Gebrian VS je započítána i série Gebrian a domy
21
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obdoby pořadu na MALL.TV.24 Všechny díly byly rozděleny do separátních datových
souborů, které byly logicky určeny jednotlivými sériemi.25 Za Gebrian VS byly
zkoumány 1. série, 2. série, Gebrian a domy, Gebrian vs. svět a 5. série. Za MALL.TV byly
potom podrobeny analýze série Gebrian: Překvapivé stavby a Gebrian PLUS/MINUS.
Jako krok číslo dvě bylo potřeba nastavit konkrétní parametry tónu. Ten nabývá třech
základních hodnot: negativní, pozitivní nebo neutrální. Negativní odpovídá
negativní kritice, pozitivní odpovídá pozitivní kritice a neutrální potom konstruktivní,
vyvážené kritice. V tabulce, do které byly hodnoty zaznamenávány, jsou pak tyto
hodnoty reprezentovány výrazy “minus”, “plus”, “neutrální” pro negativní, pozitivní
a vyváženou kritiku.
Třetím krokem bylo zhlédnutí jednotlivých epizod a jejich ohodnocení na základě
klíčových slov. Tato část probíhala na kvalitativní úrovni, přičemž jednotlivá klíčová
slova byla identifikována jednak z textu – popisku každého videa, a jednak ze
samotného videa. V případě rozhodnutí na základě popisku muselo jít o jednoznačné
hodnocení moderátora, i tak byl ale pro kontrolu zhlédnut vždy celý díl, aby nedošlo
ke zkreslení dat. Jak se později ukázalo, tato klíčová slova nebo slovní spojení
nabývající vypovídajících hodnot bylo možné identifikovat i z názvu konkrétního
videa. Tímto se vyznačuje například série Gebrian vs. svět, kde se v názvu objevují
např. “Barcelona – Nejfantastičtější kancelář a obytný dům, jaký jste ještě neviděli”,
“Ambasáda v Tbilisi – Jeden z nejlepších českých moderních domů”, “Park
Gleisdreieck v Berlíně – Výjimečný odpočinkový prostor na místě bývalého kolejiště”
nebo “Casa Milà – Jeden z nejúžasnějších obytných domů na světě”. Určit extrémní
případy nebylo obtížné, protože autor se většinou jasně vymezuje vůči konkrétnímu
tématu. V případech neutrálního hodnocení, resp. neutrálního tónu, rozhodovala
četnost negativních a pozitivních výroků moderátora. Při přibližně vyrovnaném počtu
negativních a pozitivních hodnocení bylo hodnoceno neutrálně.26

Bylo tak provedeno k datu 30.6.2018.
Každá série se od jiných liší nejen tematicky, ale i časem, kdy byla uveřejněna. Díly z roku 2012 pak budou mít
logicky větší šanci a čas nabrat sledovanost, než díly z roku 2018.
26 Ne vždy byly výroky v úplné rovnováze. V tom případě autor rozhodl na základě toho, jak na něj vyzněl díl jako
celek. U problematických dílů je u hodnocení tónu v poznámce zdůvodnění. Např. hned u úvodního dílu moderátor
zmiňuje jak negativní případ, kdy kritizuje stanici metra Střížkov, tak příklad pozitivní – stanici Kolbenova. V
kontextu celého dílu se ale jedná o negativní kritiku, kdy se autor ostře vymezuje proti první stanici.
24
25
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Všechny výsledky byly postupně zaznamenány do souhrnné tabulky. Nejprve byly
vyhodnoceny výsledky pořadů vzniklých na Stream.cz a poté na MALL.TV.
V závěrečné části je pak provedena komparace výsledků na základě platforem a jejich
interpretace.
5.1.2. Výsledky analýzy: Gebrian na Stream.cz
1. série Gebrian VS vyznívá podle analýzy tónu převážně negativně. 26 dílů z 52 bylo
hodnoceno jako negativní kritika. 14 dílů bylo vyhodnoceno kladně a 12 potom jako
vyvážená kritika (graf 1). Zajímavé je, že hned 10 z prvních 11 dílů je negativních
a byly to právě tyto díly, u kterých bychom našli ostrou zpětnou vazbu od uživatelů,
jak bylo naznačeno na začátku této kapitoly. Není se proto čemu divit, když se
pozdější tón pořadu zmírnil a poskytnul obsahově “neutrálnější” epizody.
Každopádně je první série ze všech sérií nejkritičtější s podílem přesně poloviny dílů
vyhodnocených jako negativních. Průměrná sledovanost série byla 179 631 zhlédnutí.
Nad průměr sledovanosti se dostaly jak pozitivně laděné díly (průměrně 182 292
zhlédnutí), tak díly negativní (průměrně 185 731 zhlédnutí). Tři nejsledovanější díly
– Metro, Květináče a Reklama, byly vyhodnoceny jako negativní.
graf 1: Naměřená tonalita 1. série
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2. série je o něco mírnější, co se kritiky moderátora týče. Negativní díly mají ale stále
největší zastoupení. Jedná se o 13 dílu ze 32, což činí přibližně 41% podíl. 10 dílů pak
vychází kladně a 9 neutrálně (graf 2). Průměrná sledovanost byla 165 845 zhlédnutí,
z čehož negativní díly dosahovaly nejvyšší průměrné sledovanosti 180 619 zhlédnutí.
Oproti tomu pozitivní díly naměřily 163 345 a neutrální 147 280 zhlédnutí.
Nejsledovanějšími díly jsou Jihlava, Metro Praha a Královská cesta, všechny nabývající
negativního tónu.
graf 2: Naměřená tonalita 2. série
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Ve 3. sérii Gebrian a domy, skládající se z pouhých 8 dílů, vychází všechny díly kladně.
To je dáno hlavně specifičností celé série, protože tato série se vymyká tematickému
konceptu celého pořadu. Průměrná sledovanost na díl byla naměřena 138 391
zhlédnutí. Konkrétní interpretaci výsledků této série se práce věnuje v závěru
kapitoly.
4. série nazvaná Gebrian vs. svět má nejkladnější tón ze všech sérií, kdy pouze 6 dílů
z 56 vyznívá negativně, tj. přibližně 11 %. Oproti tomu 80 % ze všech dílů bylo
vyhodnoceno jako pozitivní. Zbylých 9 % připadá na konstruktivní kritiku – graf 3.
Průměrná sledovanost série byla 80 465 zhlédnutí. Ta největší byla naměřena u dílu
Trump Tower, který byl hodnocen kladně. Druhý v pořadí skončil 5. díl z Dubaje –
Umělé ostrovy s negativním tónem a třetí Speicherstadt v Hamburku s kladným
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hodnocením. Celkově ale dosáhly nejvyšší sledovanosti opět negativně laděné díly –
v průměru 90 357 zhlédnutí. U pozitivních epizod bylo naměřeno 79 397
a u neutrálních 78 201 zhlédnutí.
graf 3: Naměřená tonalita 4. série
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5. série čítající 30 dílů vyznívá poměrně pozitivně, ačkoliv poměr negativních dílů
oproti předchozí sérii se procentuálně zdvojnásobil. Celých 20 % odpovídající 6 dílům
ze 30 bylo vyhodnoceno jako negativní kritika. 22 dílů bylo hodnoceno pozitivně
a 2 díly neutrálně – graf 4. Průměrná sledovanost této série byla 82 524 zhlédnutí.
Neutrální díly dosáhly nejvyšší průměrné sledovanosti a to 102 179 zhlédnutí, ačkoliv
do vzorku spadaly pouze dva díly, a tak může být hodnocení zkreslené. Jinak ale
průměrná sledovanost u negativně laděných dílů co do počtu zhlédnutí opět předčila
pozitivní kritiku, a to v poměru 92 635 ku 77 980 zhlédnutí. Nejvyšší sledovanost ze
série měly díly Experimenty Chomutov, Čapí hnízdo a D1 (směr Brno), a to s pozitivní,
negativní, resp. neutrální hodnotou tónu.
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graf 4: Naměřená tonalita 5. série
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5.1.3. Výsledky analýzy: Gebrian na MALL.TV
Série Gebrian: Překvapivé stavby se skládá ze 27 dílů, z čehož hned 26 dílů je
pozitivních. Jediný díl nabývá negativního tónu, a to díl Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR (graf 5). MALL.TV bohužel nezveřejňuje sledovanost u svých dílů. Na
stránce, kde se dá pořad zhlédnout, ale můžeme jednotlivé epizody podle
sledovanosti seřadit. Díl z Poslanecké sněmovny pak vychází jako 11. nejsledovanější,
což by vlastně znamenalo, že má nadprůměrnou sledovanost. Nicméně jediný díl
nemůže poskytnout dostatečně hodnotnou informaci o závislosti sledovanosti na
tónu kvůli příliš malému vzorku a možné odchylce.
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graf 5: Naměřená tonalita série Překvapivé stavby
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Gebrian: PLUS/MINUS je také poměrně specifickou sérií v rámci zkoumaného
souboru. Už ze samotného názvu lze rozpoznat, že se pořad proti něčemu vymezuje –
že bude hodnotit kladně nebo záporně. I proto bylo z hlediska obsahové analýzy
jednoznačně možné určit jeho tón. Na závěr každé epizody moderátor zaujímá
jednoznačný názor, kdy se v grafice videa objeví jeho hodnocení. Z výsledků obsahové
analýzy potom vyplývá, že 15 dílů je negativních, 11 pozitivních a pouze dva díly
vyznívají neutrálně. Co se sledovanosti týče, podobně jako u hlavní série nešlo
zaznamenat konkrétní hodnoty. Nicméně po seřazení epizod podle sledovanosti
jednoznačně vychází, že nejsledovanější díly jsou ty s negativním tónem. Obsadily
hned prvních 12 příček, jak dokládá tabulka 1.
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tabulka 1: Výsledky tónu a stopáže série Gebrian: PLUS/MINUS
Č.DÍLU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NÁZEV DÍLU
STOPÁŽ SLEDOVANOST
TÓN
K jakému nevšednímu účelu dneska slouží telefonní budky?
00:40
4. nejvyšší
minus
Na první pohled byste ho minuli bez povšimnutí. Kousek od Florence je ukrytý palác
00:49 17. nejvyšší
minus
Zcela zbytečná věc u koně na Václaváku. Komu má v čem zabránit?
01:01 10. nejvyšší
minus
Žádné vyšperkované místo to není. Jaké tajemství ale skrývá univerzitní dvůr v Hybernské ulici?
01:04 12 .nejvyšší
plus
Zátiší ve veřejném prostoru. Najdete ve vašem městě ještě něco absurdnějšího?
01:10 22. nejvyšší
minus
Kam s nimi? Legendární květináče se staly pražskou noční můrou
01:10
8 .nejvyšší
minus
Stavění domů v Pařížské ulici? Hotel Intercontinental by musel pryč
01:14
5. nejvyšší
minus
Bezkonkurenčně nejkrásnější výhled na Prahu
01:14 19. nejvyšší
plus
Kde najdete jednu z nejkrásnějších pražských pasáží?
01:23 20. nejvyšší
minus
Landscape festival přináší nevšední instalace ve veřejném prostoru
01:25 25. nejvyšší
plus
Jak bude vypadat Praha v budoucnu?
01:28 14. nejvyšší
plus
Je hezčí nová, nebo stará budova Národního muzea?
01:34
9. nejvyšší
minus
Unikátní Negrelliho viadukt. "Bydlení pod mostem" by tu získalo úplně jiný rozměr
02:01 13. nejvyšší
plus
Kontejnerový trh Manifesto je jako z jiného světa
01:59 16. nejvyšší
plus
Kasárna v Karlíně. Perfektně zrekonstruovaný vnitroblok pro rodiny s dětmi i večerní zábavu
02:27 18. nejvyšší
plus
Tajemné zahrady Anežského kláštera se otevírají veřejnosti
02:47 21. nejvyšší
plus
Šporkovský palác. Při perfektní rekonstrukci vznikla i nová ulice
03:24 15. nejvyšší
plus
Bytový dům „Maršmeloun“ vzbudil mimořádně silné protesty
01:30 11. nejvyšší
minus
Proč musí náplavka u Úřadu vlády vypadat zrovna takhle?
02:44
3. nejvyšší
minus
Nejhnusnější pražská ulice podle Adama Gebriana
00:45
1. nejvyšší
minus
K čemu jsou na chodníku dva sloupy vedle sebe?
01:16
2. nejvyšší
minus
Savarin. Nová zástavba promění okolí Václavského náměstí
01:54
7. nejvyšší
minus
Palmovka. Smutná vizitka Prahy 8
04:10
6. nejvyšší
minus
Smuteční síň v Broumově budí velké kontroverze
06:22 23. nejvyšší
plus
Funkcionalistický skvost i ruina. Sanatorium Machnáč
02:57 26. nejvyšší
neutrální
Nové lavičky i zastávky. Ale jak se Praha zbaví těch starých?
02:14 24. nejvyšší
neutrální
Kultivovaná rekonstrukce je poctou Porschemu
01:41 27. nejvyšší
plus
Rozestavěná radnice Prahy 8. Proč neutěšený stav trvá už roky?
02:15 28. nejvyšší
minus

5.1.4. Interpretace výsledků a jejich komparace
Závislost sledovanosti na tónu
Na začátku analýzy byla stanovena hypotéza, že sledovanější díly jsou ty s negativním
tónem. To můžeme potvrdit z výsledků de facto všech sérií až na sérii Překvapivé
stavby, která neposkytla dostatečný vzorek pro vyhodnocení. Průměrné sledovanosti
negativních dílů nabývaly nejvyšších hodnot ze všech tří sledovaných tónů. Toto
tvrzení může potvrdit i fakt, že 5. série Gebrian VS předčila sledovaností sérii Svět.
Přitom tato série byla vysílána až jako poslední. Zde je potřeba zmínit, že k faktorům,
které ovlivňují sledovanost, mohou kromě tónu patřit i další veličiny jako je právě
datum uveřejnění, způsob propagace nebo třeba přitažlivost tématu. Pro toto by byla
potřeba provést důkladnější analýzu a výsledky diplomové práce mohou být
zkresleny. Nicméně z výsledků analýzy provedené na celkově 6 sériích a 206
epizodách (nepočítaje sérii Překvapivé stavby) se dá celkem bezpečně tvrdit, že jistá
závislost sledovanosti na tónu existuje.
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Vývoj tónu a jeho komparace
Z výsledků analýzy tónu je patrné, že tón pořadu Gebrian VS se v prvních třech sériích
postupně umírňuje. V první řadě počet negativních dílů dosahuje 50 %. Ve druhé řadě
je jejich podíl 41 % a ve čtvrté klesne až na 11 %. To je pravděpodobně způsobeno
i již zmíněnou zpětnou vazbou od sledujících, kteří vytvořili tlak jak na dramaturgii,
tak na samotného Gebriana, aby dělali díly pozitivnější. Samotný Gebrian měl pak
podle dramaturga Krušiny problém být za toho negativního: “Vždy jsme natočili sérii,
ta měla třeba 50 dílů a Adam nám řekl, že teď už nás nechce zase nějakou dobu
vidět, a že nechce být za toho negativního. On měl vždycky trochu odpor k tomu, že on je
za toho negativního, že furt do něčeho musí “kérovat”, že chce taky ukazovat nějaké
hezké věci.”27
K tomu je potřeba dodat, že tvůrčí tým měl údajně poměrně volnou ruku, jak pořad
vystavit, aniž by jim do toho produkce mluvila.28 Tím pádem se tón pořadu mohl bez
větších obtíží měnit k pozitivnímu. Nicméně, jak naznačuje Krušina v další části
rozhovoru, kritické díly měly být i nadále součástí každé série: “Měli jsme takovou
zkušenost, že většinou ty pozitivní epizody měly o dost nižší sledovanost, než ty
negativní. Tak jsme říkali dobře. Musíme to ale nějak vyvážit. Nemůžem to zase úplně
opustit – ty kritické díly, protože ty jsou evidentně nejzajímavější pro diváky. Nebudeme
se dobrovolně připravovat o návštěvnost a o diváctvo, když vlastně víme, že tohle
funguje lépe.”
Z čehož vyplývá určitá závislost na sledovanosti a tedy i cíl televize dělat věci pro co
nejvíce lidí. Je pak otázkou, jak by se tón pořadu měnil dál, pakliže by obsah
negeneroval potřebnou sledovanost a ta i nadále klesala. Jestli by produkce netlačila
na dramaturgii, nebo jestli by dramaturgie sama neřešila tento problém. Dá se ale
předpokládat, že by tento problém řešila. Seznam je koneckonců komerční televize
a cílí na co nejširší spektrum lidí. Nakonec to naznačuje i trend z poslední řady, když
se zvedla sledovanost pořadu zároveň s podílem negativní kritiky. Ten se oproti sérii
Svět zvětšil téměř dvojnásobně z 11 % na 20 %. Velice pravděpodobné pak je, že by se
tak stalo po nástupu nového obsahového ředitele Seznamu Igora Kalaše, který měl

27Rozhovor
28Rozhovor

s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.
s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.

51

podle Záhoře upřednostňovat víc než kdokoliv před ním “okamžitý výkon nad
kvalitou”(Reflex, 2018).
Naproti tomu pořad Překvapivé stavby naměřil výhradně kladné hodnoty tónu,
z čehož lze usuzovat, že bylo i dramaturgickým záměrem. Ostatně M. Krušina
v rozhovoru potvrdil, že Gebrian ho přesvědčil o tom, že dělat pozitivní věci má smysl.
Znamenalo by to tak určitou nezávislost na tónu popř. “okamžité” sledovanosti
pořadů a specifikum, jak televize funguje, tedy že nechává tvorbě volnější ruku. Zde je
potřeba doplnit, že platforma internetové televize MALL.TV poskytla určitou tvůrčí
volnost, i přesto že je stále komerčním subjektem a tím pádem je jejím cílem, aby
uveřejněné pořady byly sledované. Proto bylo potřeba tento nový pořad vystavět na
jiných aspektech, které mohou přitáhnout pozornost. Těmi je například kvalita
zpracování, které se věnuje dopodrobna kvalitativní sémiotická analýza.
Pořady PLUS/MINUS a Gebrian a domy jako druhotné formáty
V konečném porovnání byly z analýzy tónu cíleně vynechány řady Gebrian a domy
a PLUS/MINUS. Jak už bylo naznačeno, jedná se o speciální pořady vzniklé pro
specifické účely. Čím je tedy konkrétně série Gebrian a domy tak specifická a proč
nezapadá do hlavního konceptu pořadu Gebrian VS? Od samého počátku vzniku
pořadu – od prvního setkání Gebriana se zbytkem štábu, se moderátor jasně vyhradil
proti tomu, že by dělal show o tom “jak se staví baráky”, a že se raději věnuje stavu
veřejného prostoru.29 Proč by ale taková série tedy vznikla? Jednoduše proto, že je
dělaná na zakázku, a to pro Hypoteční banku, která minisérii dlouhou pouhých 8 dílů
sponzoruje. Obsahově se jedná o “zajímavé” rekonstrukce nebo netradiční
rekonstrukce domů. Na začátku každého dílu můžeme vidět sponzorský vzkaz od
Hypoteční banky. Na konci každého dílu je zase zobrazena grafika s logem banky
a informací kolik provedená rekonstrukce stála a jaké by byly splátkové podmínky,
kdyby se do podobné rekonstrukce pustil divák. Vlastně jde o docela chytrý koncept
jak zasponzorovat seriál, a pro banku jak zacílit na svého potenciálního klienta. Tím
pádem odpadla nutnost dělat díly dostatečně kritické a celá řada tak nese 100 %
pozitivní tón. Pravděpodobně to bylo i součástí zadání mediální agentury nebo
marketingového oddělení banky. Nakonec se to odráží i v názvu pořadu, ze kterého
29

Rozhovor s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.
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vypadne “VS”, když vznikne Gebrian “a” domy. Každopádně to je jeden z důkazů, že
Stream.cz je komerční firmou založenou na zisku z reklamy, která může ovlivňovat
produkovaný obsah více, než diváci. Více se této problematice věnuje např. Vašíčková
(2017).
Pořad PLUS/MINUS je specifický tím, že vznikl speciálně pro sociální sítě, kde měl
fungovat jako teaser k hlavnímu pořadu. Proto se dá v rámci analýzy tónu jenom
těžko srovnávat s pořadem Překvapivé stavby nebo Gebrian VS na Stream.cz. Tím, že
vznikl primárně pro sociální sítě, má ale konkrétní parametry z hlediska tónu.
Z důvodu vyšší rychlosti a způsobu, jakým jsou vnímány obsahy na sociálních sítích,
musí video potenciálního diváka okamžitě zaujmout, v tomto případě pomocí
jednoznačného hodnocení moderátora. Že se o to pořad snaží, lze do jisté míry
odvodit i z výsledků obsahové analýzy tónu. Epizody s neutrálním tónem pořadů
dosahovaly celkem nejnižších průměrných sledovaností – tabulka 1 a tabulka
2. Neplatí to pouze pro 5. sérii Gebrian VS, kde jsou jen 2 neutrální díly. Soubor o dvou
vzorcích, tak může zkreslovat. Zvláště potom v případě, kdy druhý díl Gebrian vs. D1
(Směr Brno) obsahuje velké množství kritiky, i když byl nakonec podle určených
kritérií vyhodnocen neutrálně. Asi i proto se pořad jmenuje PLUS/MINUS. Stanovisko
o průměrné nižší sledovanosti pořadů s neutrálním tónem by podporovaly i výsledky
analýzy tónu u tohoto pořadu. Jediné dva neutrální pořady ze souboru 28 dílů jsou ve
sledovanosti na 24. resp. 26. místě.
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tabulka 2: Přehled sledovanosti na základě tónu pořadů Gebrian VS

Gebrian vs. 1.série

Gebrian vs. 2.série

Gebrian vs. svět

Gebrian vs. 5.série

TÓN

PRŮMĚRNÁ SLEDOVANOST

neutrální

163313

minus

185731

plus

182292

TÓN

PRŮMĚRNÁ SLEDOVANOST

neutrální

147280

minus

180619

plus

163345

TÓN

PRŮMĚRNÁ SLEDOVANOST

neutrální

78201

minus

90357

plus

79397

TÓN

PRŮMĚRNÁ SLEDOVANOST

neutrální

102179

minus

92635

plus

77980

5.2. Analýza stopáže
5.2.1. Konkrétní postupy analýzy
K výběru vzorku došlo obdobně jako u analýzy tónu. Za účelem největší přesnosti
výsledků byl vybrán úplný vzorek. Analýze stopáže bylo podrobeno všech 178 dílů
pořadu Gebrian VS, všech 28 dílů Gebrian: Překvapivé stavby a všech 28 epizod série
Gebrian: PLUS/MINUS. Veškeré díly byly zkoumány opět v rámci jednotlivých sérií.
Druhým krokem bylo sepsat konkrétní délky pořadů do již existujících souhrnných
tabulek, které byly použity při analýze tónu. Proběhlo tak pomocí dat získaných ze
stránek obou internetových televizí. Výsledky analýzy se zaměřují na průměrnou
stopáž a extrémní hodnoty. Vyhodnocení výsledků proběhlo opět v rámci jednotlivých
platforem. Následně byla provedena komparace výsledků mezi platformami a jejich
závěrečná interpretace.

54

5.2.2. Výsledky analýzy: Gebrian na Stream.cz
1. série Gebrian VS čítající 52 dílů naměřila nejnižší průměrnou délku dílu v rámci
Gebrian VS. Průměrná délka jedné epizody vychází na 5 minut a 1 sekundu. Nejdelším
dílem je díl Gebrian vs. NTK, o délce 7 minut 47 sekund. Nejkratší stopáž byla
naměřena u dílu Gebrian vs. Plzeň, a to 2 minuty 57 sekund.
2. série je, co se průměrné délky dílu týče, o poznání delší. Průměrná stopáž byla
naměřena 7 minut a 11 sekund. Nejdelším ze 32 dílů je Gebrian vs. Tunel Blanka, který
jako jediný ze série překonal hranici 10 minut, s délkou 10 minut 30 sekund. Jako
nejkratší potom vychází Gebrian vs. Pražský hrad – veřejný prostor se stopáží 4 minuty
55 sekund.
3. série Gebrian a domy čítající 8 epizod nabízí rozpětí stopáže od 5 minut a 20 sekund
do 12 minut 27 sekund. Nejkratším, resp. nejdelším dílem je Zen Houses –
experimentální ateliér a dům v Liberci, resp. Radikální rekonstrukce panelového bytu.
Průměrná délka jedné epizody je pak ze všech sérií Gebrian VS nejdelší, a to 8 minut
58 sekund.
4. série nazvaná Gebrian vs. svět má podle výsledků analýzy stopáže průměrnou délku
6 minut a 6 sekund. Nejdelší z 56 dílů je Sagrada Família. Fenomenální dílo architekta
Gaudího se dokončuje už přes 130 let o délce 8 minut a 8 sekund. Jako nejkratší potom
vyšel díl Trafalgarské náměstí v Londýně – V čem je velkou inspirací pro Václavák?
s délkou stopáže 3 minuty a 26 sekund.
Závěrečná 5. série Gebrian VS s celkovým počtem 30 dílů má průměrnou stopáž
o délce 7 minut 31 sekund. Nabídla největší rozpětí délky trvání jednotlivých dílů od
53 sekund do 11 minut 36 sekund, nejkratší díl Gebrian vs. Čapí hnízdo, kterým celá
5. řada začíná, nic nehodnotí, protože štábu nebylo uvnitř povoleno natáčet. Je tak
spíše ojedinělým dílem. Nejdelším dílem je Stadion Juliska Dukly Praha – Olympijští
vítězové trénují na krásném místě, ale v nedůstojném prostředí.
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5.2.3. Výsledky analýzy: Gebrian na MALL.TV
Průměrná délka pořadu Gebrian: Překvapivé stavby je 12 minut 10 sekund. Nejdelším
z 27 dílů je díl Vila Tugendhat o délce 21 minut 18 sekund. Nejkratší stopáž potom
byla naměřena u dílu Archeopark Pavlov, a to 7 minut 42 sekund.
U minipořadu Gebrian: PLUS/MINUS s délkou 28 dílů byla naměřena extrémně krátká
průměrná stopáž 1 minuta 57 sekund. Nejkratším dílem je první díl K jakému
nevšednímu účelu dneska slouží telefonní budky? Naopak tím nejdelším je Smuteční síň
v Broumově budí velké kontroverze o délce 6 minut a 22 sekund.
tabulka 3: Výsledky stopáže napříč sériemi
Gebrian vs. 1. série

Gebrian vs. 2. série

Gebrian a domy

Gebrian vs. svět

Gebrian vs. 5. série

Gebrian: Překvapivé stavby

Gebrian: PLUS/MINUS

PRŮMĚR

05:01

07:11

08:58

06:06

07:31

12:10

01:57

MAXIMUM

07:47

10:30

12:27

08:54

11:36

21:18

06:22

MINIMUM

02:52

04:55

05:20

03:26

00:53

07:42

00:40

MEDIAN

04:57

07:00

08:52

05:58

07:11

11:18

01:32

5.2.4. Interpretace výsledků a jejich komparace
Ideální stopáž z hlediska platforem
Z výsledků analýzy stopáže vychází, že průměrná stopáž Gebrianových pořadů
uveřejněných internetovou televizí Stream.cz je 6 minut 21 sekund. Bez započítání
specifické série Gebrian a domy, se tento čas ještě zkrátí, a to na 6 minut a 13 sekund.
Z toho vyplývá, že Stream.cz potažmo Televize Seznam vnímá tuto délku jako ideální
pro pořad tohoto typu. Z hlediska teorie ideální délky videa na internetu, kterou uvádí
Nitče (in Motal et al, 2012), by se tento čas s přehledem dostal do rozmezí 5–10
minut. Při opětovném vypuštění série Gebrian a domy, ve které byly naměřeny
extrémní hodnoty stopáže, dostanou se přes horní hranici 10 minut pouze 4 díly:
Tunel Blanka, Stadion Juliska Dukly Praha, Nepřehlédnutelná loděnice Dukla
a Novostavba na národní klame tělem. Dolní hranici pak překročilo hned 43 dílu. Lze
se tedy domnívat, že by mohla být dolní hranice pro ideální délku videa na Stream.cz
nastavena ještě níže, než tvrdí teorie z roku 2006. Na to by ale bylo potřeba provést
poněkud obsáhlejší analýzu. Tato část práce tak může sloužit jako podnět k dalšímu
zkoumání v této oblasti. Každopádně vysoká variabilita výsledků délky stopáže
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potvrzuje jedno ze specifik videa na vyžádání a obecně online videožurnalistiky,
kterým je proměnlivá stopáž.
Při porovnání výsledků, které vyšly na platformě MALL.TV, lze pozorovat jasné
rozdíly. Průměrná stopáž hlavního Gebrianova pořadu Překvapivé stavby je 12 minut
10 sekund. To je zhruba o 6 minut delší, než je průměrná délka pořadu Gebrian VS na
Stream.cz. Pořady o této délce se také nevejdou do již zmiňovaného ideálního rozpětí
5–10 minut, které má generovat nejvyšší sledovanost. Z toho lze v kombinaci
s výsledky analýzy tónu odvodit, že platforma MALL.TV poskytuje tvůrcům určitou
komerční nezávislost, na základě které pořady vznikají. Tady je potřeba doplnit, že
MALL.TV funguje prvním rokem a jedno z jejích specifik je právě experimentování
s různými formáty. Kdyby ale chtěla, mohla kopírovat úspěšný model ze Stream.cz.
Otázka ale je, jakým způsobem je formát Gebrian VS licencován. Nicméně se nejeví
jako pravděpodobné, že by si Stream.cz nárokoval určitou délku stopáže a míru
kritiky.
Za druhé je potřeba zmínit, že tato volnost je vykompenzována kvalitou obsahu
a celkového zpracování. Nemusí to nutně znamenat, že by pořady nemohly být
úspěšné. Protože stejně jako Televize Seznam i MALL.TV musí splňovat určité kvóty
a sledovanost je bezesporu jedním z hlavních kritérií. Třetím důležitým faktorem jsou
i kanály, přes které se diváci na platformu dostanou. Zatímco na Stream.cz chodí lidé
z domovské stránky Seznamu, kde využívají služeb emailu a portálu Novinek, na
stránky MALL.TV musí uživatelé přijít přímo. Sám Krušina k tomu řekl: “Akorát teď je
jiná situace, než na Seznamu, kde jsme měli spoustu návštěvníků a snažili jsme se je
chytit, čapnout je za ruku a pustit jim nějaký obsah. Takže bylo jasné, že bude lepší
obsah pustit kratší. Tady je to naopak, tady máme nějakou videoplatformu, na kterou
lidi nejdříve musí přijít. A když už tam přijdou, tak je větší pravděpodobnost, že se chtějí
zabavit pořádně, když už se tam aktivně přihlásili a chtějí se koukat sami. Takže tam
větší smysl dávají ty delší a pořádnější formáty, aby k tomu ten divák získal větší
pouto.”30
Všechny tyto aspekty odůvodňují nadstandardní délku pořadu Překvapivé stavby.
Zajímavé ale je, že pořad PLUS/MINUS, pro který je charakteristická naopak velmi
30

Rozhovor s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.
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krátká stopáž, se prosazuje také: “...což je úplně paradoxní, potom, co jsme to nahráli
na tu naší platformu, tak ty lidi na to koukají dodnes, i když jsou to rok staré videa.
A tenhle pořad má na ČSFD31 třeba 86 %, takže z tohohle jsme pochopili, že je poptávka
i po tomhle krátkém obsahu.”32 K tomu je potřeba zmínit, co bylo předesláno v analýze
tónu. Pořad vznikl vlastně jako malá “ochutnávka” toho, co bude televize vysílat.
Krátké epizody o průměrné délce méně než 2 minuty byly natočeny výhradně pro
Facebook jako propagace hlavního pořadu. A na sociálních sítích, jak známo, funguje
daleko kratší stopáž.33 Vyhodnotit úspěch tohoto menšího formátu bez znalosti
konkrétních výsledků úplně nelze. Stejně tak je otázka, jak úspěšný je nebo bude
pořad Překvapivé stavby v dlouhodobém měřítku. Nicméně i na základě výsledků
provedené analýzy stopáže lze tvrdit, že ačkoliv je platforma MALL.TV stejně jako
Stream.cz komerční televizí, nabízí poměrně odlišné vstupní parametry pro tvorbu
videoobsahu, které ovlivňují formální aspekty videí včetně délky stopáže.

Česko-Slovenská filmová databáze – uživatelská databáze a portál pro hodnocení filmů seriálu a televizních
pořadů.
32 Rozhovor s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.
33 Rozhovor s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.
31
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6.

Sémiotická a obrazová analýza

Jedním z hlavních cílů diplomové práce bylo ukázat, že v čerstvě formujícím se
prostředí internetových televizí vzniká nový formát pořadů o architektuře. Prvotním
nápadem bylo pořad Gebrian VS porovnat s již existujícími podobnými pořady a na
základě rozdílů identifikovat aspekty, kterými se tento formát vyznačuje. Jak bylo
zmíněno v úvodu, po provedení prvotních rešerší a zjištění, že se jedná o ojedinělý
druh pořadu, došlo k závěru, že by existovalo příliš rozdílů s pořady diametrálně
odlišných formátů na toto téma, a tak bylo od zamýšlené komparace upuštěno. To, že
se jedná o unikátní počin z českého mediálního prostředí, naznačuje i dramaturg
Martin Krušina, který odpovídá na otázku, odkud a jestli vůbec brali tvůrci pořadu
inspiraci: “Vůbec. Já vlastně ani nevím, jestli nějaký takový pořad ve světě existuje. Já
jsem si tenhle pořad postavil nebo ono to bylo celkem jednoduchý. Ono stačilo jenom ty
Adamovy myšlenky natočit.”34 Pro porovnání byly nakonec vybrány jiné pořady na
nově vznikající televizi MALL. Pořady Gebrian: Překvapivé stavby a Gebrian
PLUS/MINUS již snesou srovnání i proto, že ho natáčí z většiny ti stejní lidé, kteří
pořad vytvářeli na Stream.cz. Platforma internetové televize pak nabízí lepší výchozí
podmínky pro srovnání. Z důvodu analýzy formátu a jeho žánrových a formálních
aspektů bylo přikročeno k použití kvalitativní analýzy, konkrétně kombinované
sémiotické a obrazové analýzy. Tyto metody vycházely jako ideální ke zkoumání
formátu na základě jeho vizuálních, auditivních a lingvistických prvků.

6.1. Konkrétní postup analýzy
Jak bylo naznačeno v metodologických východiscích, i vzhledem k celkovému počtu
dílů a účelu diplomové práce, bylo potřeba studovaný vzorek omezit na vybrané díly.
Po prvotním zhlédnutí všech dílů v rámci obsahové analýzy autor dostal poměrně
ucelenou představu o tom, ze kterých dílů vybírat, aby bylo možné do vzorku
zahrnout jednak co nejtypičtější díly a jednak díly s ojedinělými prvky. Celkový výběr
pak proběhl náhodnou metodou z těchto předem vytipovaných dílu. Hlavním cílem
bylo nejenom odhalit možné rozdíly v rámci jednotlivých sérií a analyzovat tak určitý
potenciální vývoj konkrétního pořadu, ale hlavně komparovat pořady na základě

34

Rozhovor s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019
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platforem, na kterých jsou pořady zveřejněny, kde se předpokládalo, že budou rozdíly
největší. Proto byly do vzorku zařazeny:


3 díly z každé série Gebrian VS, s výjimkou série Gebrian a domy, ze které byl
vybrán 1 díl, vzhledem k tomu, ze série má celkem pouze 8 dílu,



3 díly z pořadu Gebrian: PLUS/MINUS,



5 dílů z pořadu Gebrian: Překvapivé stavby.

Poslední jmenovaný pořad by pak měl poměrově nejmenší zastoupení v rámci
celkového vzorku při komparaci hlavního pořadu na Stream.cz a MALL.TV. Vzhledem
k někdy až trojnásobné stopáži oproti dílům Gebrian VS lze výběr považovat za
dostačující.
Krokem číslo dvě bylo určení konkrétních aspektů videa, které mají být zkoumány.
I vzhledem k zaměření analýzy na formát pořadu a jeho žánr byly vybrány následující
kategorie:


Projev moderátora – do projevu autora spadá lingvistická stránka, tedy
využití jazykových prostředků, funkčního stylu, intonace, tempo mluvy apod.
Zkoumány byly ale i další projevy neverbální komunikace, jako jsou
gestikulace, mimika nebo držení těla.



Obraz – v této kategorii byly zkoumány technické a symbolické kódy
a formální stránka videa, obsahující výrazové prostředky videa jako jsou
kamera, grafická úprava a postprodukce, včetně tonality videa.



Zvuk – zde byla do analýzy zahrnuta celková auditivní stránka pořadu týkající
se použité hudby, ruchů a mluveného slova.



Střih – střihová skladba dává dohromady všechny technické prvky
audiovizuálního díla, i proto byla její analýza zařazena až na konec.

Posledním krokem bylo vybraný vzorek videí znovu zhlédnout a postupně
zanalyzovat typické prvky ve zkoumaných kategorií pro jednotlivé díly za účelem
jejich zobecnění pro celý pořad v rámci platformy pro následnou komparaci.
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Komparace probíhala průběžně s vyhodnocováním dílčích výsledků a přiřazování
významů jednotlivým audiovizuálním sdělením.

6.2. Analýza projevu
Jak již bylo zmíněno, moderátor Adam Gebrian je teoretikem architektury a expertem
v tomto oboru. Zabývá se kvalitou veřejného prostoru a jejím dopadem na společnost,
což mohou být pro někoho poměrně abstraktní a příliš odborná témata, a možná
i před vznikem pořadu nebyla vůbec v popředí zájmu širší veřejnosti. Důkazem budiž
i nedostatek pořadů na podobná témata. Pokud chce někdo v jeho pozici zaujmout co
nejvíce lidí, musí tomu uzpůsobit mj. i jazykové prostředky. Zde je potřeba
připomenout, že televize Stream.cz se profiluje jako alternativní, ale podobně jako
klasické televize cílí na masy. Proto by takto šířený obsah měl být jednoduše
pochopitelný pro většinového diváka. Zároveň by se neměl zpracovaný obsah
dotknout ani vzdělanějšího diváka v oboru. Podle dramaturga Krušiny se potom řídí
heslem “odborníka neuraž a lajka zaujmi”. Tento způsob tvorby pořadů je
aplikovatelný na většinu pořadů Stream.cz a MALL.TV.35 Odborná látka je předána
poutavou a srozumitelnou formou, což by odpovídalo populárně naučnému stylu. A to
Gebrian svým výkladem přináší, protože dokáže odbornou látku podat jasně
a srozumitelně.36 Je ale celá řada rysů jeho projevu, který tento styl dělají funkční.
Jedním z charakteristických znaků Gebrianova vyjadřování je např. použití prvků
hovorové češtiny a nespisovných výrazů. Následující výpověď z dílu Gebrian
vs. Centrum Liberce slouží jako malá ukázka:
“Tahleta stavba jako spousta jinejch velkejch staveb má vlastně takovou... měla možnost
nastavit měřítko, řekněme i způsob chování jinejch dalších staveb v tomhletom území
a myslím si, že tahleta její nelogičnost toho umístění vedla k tomu, řekněme jako
určitýmu chaosu, kterej tady nastal.”
Standardem publicistických žánrů v tradičních médiích je užití spisovného jazyka.
Užití nespisovných výrazů může být jednak snaha př iblíž it se publiku, ke kteremu
autor mluví, ale take zamě r zdů raznit osobitost ř eč níka a jeho nezavislost na
konvencích. Toto mů ž e byt spjato i s kulturou společ nosti, kterou reprezentuje
35Rozhovor
36Rozhovor

s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.
s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.
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(Pospíšilová, 2017). Jak už bylo několikrát řečeno, Stream.cz, jako alternativní
televize, se ráda vymezuje tradičním televizním platformám a jejich formálním
pravidlům, v rámci nichž existují normy užívání spisovného jazyka.
V porovnání s pořady Gebrian: PLUS/MINUS nebo hlavním Gebrianovým pořadem na
MALL.TV Překvapivé stavby, co se užití nespisovné formy jazyka týče, nebylo nalezeno
mnoho změn. Ačkoliv např. v díle Paličkova vila v Pražské osadě Baba lze pozorovat
jistou snahu mluvit spisovně:
“A opravdu to nebylo dělaný pro konkrétní stavebníky, bylo to ukázáno pro lidi, aby si to
mohli prohlédnout jedna ku jedné, a potom až následně se do toho nastěhovávali lidi.
Tahleta věc byla neskutečně úspěšná a populární a spousta měst se pokusila o něco
podobného.”37
Gebrian se snaží mluvit spisovně, ale pro některá slova, hlavně adjektiva, nakonec
stejně používá nespisovné tvary. Jak se nakonec ukázalo tato tendence střídat
spisovné a nespisovné tvary je ale typická i pro díly Gebrian VS. Proto v tomto aspektu
projevu lze konstatovat, že se pořady neliší. A co může být typické pro platformu
Stream.cz by bylo podobné i pro MALL.TV, ačkoliv v tomto případě je to spíše
vlastnost osobitého výkladu Adama Gebriana.
Zde je potřeba zmínit, že specifikem publicistiky (nejenom) v televizních žánrech je
na něco reagovat okamžitě s malou dávkou přípravy. Pro pořad Gebrian VS je typické,
že většina textů vzniká až na místě, lépe řečeno moderátor spatra o něčem mluví. To
posiluje určitou autenticitu výpovědi, v kontrastu s tím než kdyby prostě předával
předpřipravený komunikát.
Dalším typickým znakem Gebrianova projevu spojeným s praxí vzniku publicistických
textů v audiovizuálních médiích je použití výplňkových slov. I z analýzy výpovědí je
jasné, že ke dramaturgické korekci na této úrovni nedocházelo, resp. důraz byl kladen
hlavně na obsahovou stránku a způsob předání informace. Daleko více je
upřednostněna plynulost projevu před kultivovaností jazyka. Typickým příkladem je
další text, kde Gebrian používá výplňkové slovo “jako”.
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Z dílu Gebrian: Překvapivé stavby – Paličkova vila v pražské osadě Baba.
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“Já vždycky, když tady vystoupim, tak mám pocit, že jsem se ocitnul v kulisách nějakýho
americkýho velkofilmu. Je to prostředí, ve kterym se těžko orientuju. Jsem tady
obklopenej neuvěřitelnym množstvím věcí, barev, materiálů, povrchů, pohybů, lidí
dopravy, tramvají autobusů. Jestli takhle má jako vypadat jako městský jádro, jako který
je sice hezký, že tady je živý, a že tady je jako spousta lidí. Ale takhle si nepředstavuju
prostředí, ve kterym se snadno a dobře orientuju, a ve kterym se můžu snadno a rychle
pohybovat. Uvědomme si, že jsme ve stotisícovym městě, nejsme v žádnym světovym
velkoměstě. Ale jako to obrovský množství pohybů, který se tady odehrává bych nebral
jako pozitivní, ale jako něco doopravdy vyvolanýho tim, jak je celé tady to prostředí
zorganizované.”38
Zajímavé je potom srovnání se sérií Překvapivé stavby, kde tato doplňková slova ve
sledovaných epizodách nebyla zaznamenána. To svědčí pravděpodobně o delší
přípravě nebo vyšším počtu natáčecích pokusů. To by pravděpodobně potvrzovalo
snahu dělat pořad “lepší”, než ten na Stream.cz, jak řekl M. Krušina.39 Pravděpodobné
je i použití čtecího zařízení na točení některých scén. Patrné je to například z dílu
Archeopark Pavlov, kde Gebrian přednáší látku v úvodním textu. Jeho dikce není úplně
plynulá a dělá pauzy mezi slovy tam, kde by je přirozeně nedělal. Přednesený text je
tak bez chyb, ale při detailnějším poslechu si je možné všimnout určitě neplynulosti,
která se do projevu vkrádá. Existence čtecího zařízení by znamenala vyšší produkční
náklady, které MALL.TV do pořadu investuje, při dramaturgické snaze dělat výklad
čistší. V dílech PLUS/MINUS se potom čtecí zařízení pravděpodobně nevyskytuje, což
je pochopitelné i vzhledem k tomu, že jde o velice krátké formáty a texty se dají
snadněji zapamatovat a přednést bez stylistických chyb.
V publicistických útvarech je kladen důraz nejen na úroveň obsahovou, ale i formální.
Formálnost může být dosažena nejen výběrem jazykových prostředků, ale i např.
intonací, držením těla, gesty a dalšími prvky neverbální komunikace. I vzhledem
k tomu, že se Gebrian často pouští do delších souvětí a hojně používá věty vložené,
poměrně dobře dokáže tato souvětí oddělovat právě intonací, což dává jinak někdy
relativně složitějším výpovědím jasnou strukturu. To lze vysledovat jak v pořadech
z produkce Stream.cz, tak z produkce MALL.TV. Intonace navíc pomáhá zdůraznit
38Z

dílu Gebrian vs. Liberec.
s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.

39Rozhovor
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Gebrianův názor na určitou věc a prezentovat svůj názor. Někdy je z textu pro
nezasvěceného diváka poměrně složité rozklíčovat, jestli s danou problematikou
souhlasí nebo ne, a tomu pomáhá dobře zvládnutá intonace. Někdy ale moderátor
dává divákům prostor se zamyslet, když slovně neprezentuje názor, a podává
informace s poměrně plochou až bezbarvou intonací. Většinou se tak stává v kratších
výpovědích, které navazují syntagmaticky na další výpovědi (Vojtěchovská et
Trampota, 2010), kde je stanovisko jasné jako například v následující výpovědi:
“O několik let později se objevilo toto obchodní centrum. Povšimněte si zajímavýho
detailu – obtékání novostavby k historicky chráněnému objektu, a myslím si, že
tenhleten způsob stavění se pro tuto část města stal opravdu typickým.”40
Poměrně jasně lze identifikovat publicistický styl z postoje a hodnocení autora, která
mohou být vyjádřena buď přímo slovními vyjádřeními jako “myslím si”, “tak mám
pocit”, “je sice hezký”, “ale takhle si nepředstavuju” nebo nepřímo různými obraznými
pojmenováními, tropami či figurami plnícími funkci oživení textu a přesvědčení nebo
získání diváka. Často Gebrian používá například ironie a sarkasmu, když se snaží
kriticky zhodnotit nějaké řešení a tak trochu glosuje danou situaci jako
v následujících případech:
“Hm, takto se z této stamilionové konstrukce odvádí voda”41 nebo “ve zkratce si myslím,
že se nacházíme s největším množstvím železa na metr čtvereční”42, “...z obchodních
center, které jsme navštívili, by mělo vzniknout další, po kterým vznikla tahle gigantická
jáma, pravděpodobně největší stavební jáma ve střední Evropě.”43
V sérii Gebrian: Překvapivé stavby pak tato slovní vyjádření prakticky nenajdeme. To
je dáno hlavně mírou kritiky nebo tónem, který je v celkovém součtu v sériích na
Stream.cz daleko negativnější. Samozřejmě by pro ucelenost výsledků bylo potřeba
zase analyzovat díl od dílu, protože ne všechny díly na Stream.cz jsou negativní, jak
bylo zjištěno z analýzy tónu. Výjimkou ale v rámci pořadu na MALL.TV budiž díl
z Poslanecké sněmovny. To je vlastně jediný díl, kde se moderátor uchyluje k tomu,

Z dílu Gebrian vs. Centrum Liberce.
Z dílu Gebrian vs. Letňany.
42 Z dílu Gebrian vs. Letňany.
43 Z dílu Gebrian vs. Centrum Liberce.
40
41
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aby něco kritizoval. Ironicky komentuje např. řešení informačního systému v jedné
z budov Poslanecké sněmovny:
“Člověk by si řekl, že to úplně stačí na to, aby už tady A4 nalepený nebyly.” 44
V sérii Gebrian: PLUS/MINUS tyto prvky projevu lze také najít:
“...představuje mnohem menší bariéru, než je tady. Ale stejně je pak dodatečně
vyzdobenej takovouhle věcí.”45
Sarkasmus a ironii pak vůbec nenajdeme v dílech série Gebrian a domy, která má
i vzhledem k tomu, že je dělaná na zakázku pro Hypoteční banku, vyznívat výhradně
pozitivně. Šikovnou pomůckou pro to jaký druh komentáře Gebrian používá, tedy
může být již zmíněná provedená obsahová analýza tónu.
Jednou z důležitých součásti projevu a jeho celkového vyznění je neverbální
komunikace. Ta je velice provázaná s komunikací verbální a někteří autoři dokonce
tvrdí, např. Doubravová (2008, s. 120), že komunikace neverbální jako taková
samostatně neexistuje. “V proudu komunikace se doplňují (nebo nedoplňují) verbální
a neverbální složky, prolíná se nejen verbální s neverbálním, ale i vědomé, uvědomělé
a nevědomé v naší komunikaci a prozrazuje mnohé o nás a našem vztahu k okolí.”
Tato kapitola se zaměří na řeč těla. Jelikož se moderátor objevuje před kamerou
velice často a zvuk je synchronizovaný s obrazem, je potřeba, aby jeho verbální projev
vhodně doplnila i řeč těla. Bylo zmíněno, že častokrát se moderátor nevyjadřuje úplně
explicitně a pobízí diváka k vlastní interpretaci. Jeho řeč těla nám ale častokrát
prozradí, jaký má názor, nejen podle intonace.
“Je to dohromady v jedný místnosti, neni tady nějaký striktní dělení mezi těmahle dvěma
sportama, mezi těma, který jezdí dopředu a těma, který jezdí dozadu.”46
V této výpovědi například moderátor nic gesty neprozrazuje, resp. ruce podél těla
a vzpřímené držení těl značí určitý neutrální postoj. Nakonec ho ale prozradí úsměv
na tváři. Ten symbolizuje určitou radost nebo také podle obličejových formulí, které

Z dílu Gebrian: Překvapivé stavby – Poslanecká sněmovna.
Z dílu Gebrian: PLUS/MINUS – K čemu jsou na chodníku dva sloupy vedle sebe?
46 Z dílu Gebrian vs. Loděnice Dukla.
44
45
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zmiňuje Doubravová (2008) viz obrázek 5, štestí. To v přeneseném slova smyslu značí
určitý souhlas s konkrétním architektonickým nebo designovým řešením.
obrázek 4: Gebrian se usmívá pro vyjádření souhlasu s architektonickým řešením

obrázek 5: Základní obličejové formule vyjadřující základní lidské emoce

Gesty a mimikou ale dokáže Gebrian vyjádřit i opačné emoce – nesouhlas a smutek
nebo znechucení – obrázek 6.
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obrázek 6: Překřížené ruce a obličejový výraz značí nesouhlas

V rámci diplomové práce nebyly analyzovány všechny případy použití neverbální
komunikace, zvláště potom, kdy bylo zjištěno, že k výrazným proměnám v rámci
jednotlivých sérií ani obou zkoumaných platforem v tomto aspektu projevu
u moderátora nedochází. Tento přehled slouží spíše jako názorná ukázka jeho práce
s řečí těla, kterou má velice propracovanou a dobře zvládnutou, a která dodává
celkovému výkladu na srozumitelnosti a podporuje jeho stanoviska vyjádřená
verbálně. K rozdílu na jednotlivých platformách lze dodat, že se pochopitelně mění
sestava použitých poloh a forem řeči těla podle toho, jaký má díl tón. V dílu Gebrian:
Překvapivé stavby – Poslanecká sněmovna lze tedy např. nalézt podobnou polohu jako
v díle z Gebrian vs. Liberec (obrázek 7). Jinak ale vzhledem k pozitivitě ostatních dílů
bychom identifikovali spíše kladné vyjádření pomocí neverbální komunikace.
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obrázek 7: Překřížené ruce značí nesouhlas a grimasa na tváři se podobá smutku

6.3. Analýza obrazové složky
I vzhledem k tomu, že pořad Gebrian VS podléhá určitým licenčním regulím bylo
podle dramaturga Krušiny v rámci snahy odlišit se od původního pořadu na Stream.cz
potřeba udělat nový pořad na MALL.TV jinak a “lépe”.47 V rámci obsahové analýzy
byly zaznamenány nemalé změny v konceptu pořadu z hlediska tónu a výrazné
změny z hlediska stopáže, která významně zasahuje do formy pořadu. Z hlediska
povedené analýzy projevu byly potom změny marginální. Tyto výsledky by ovšem
nebyly dostačujícím podkladem pro zjištění, zda se pořad kvalitativně někam
posunul. Proto byla provedena obrazová analýza pomocí technických a symbolických
kódů, která spočívá v jejich popisu a identifikaci. Zkoumáním těchto kódů a jejich
vlastností totiž dokáže napovědět o podstatě vzniku záznamů a jejich významů
(Trampota et Vojtěchovská, 2010).
Jedním z typických znaků vizuální komunikace v audiovizuálních médiích je práce
kamery. Kdybychom se podívali na to, jak v tomto aspektu funguje pořad Gebrian VS,
našli bychom celou řadu podobností s tím, jakým způsobem funguje zpravodajskopublicistická praxe. Příkladem může být, že celý tvůrčí tým pracuje maximálně
s bodovým scénářem. Úplně tedy odpadá tvorba technického scénáře, kde je
47Rozhovor

s M. Krušinou vedený Tomášem Hlaváčkem v Praze dne 7.5.2019.
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například rozpis jednotlivých záběrů pro kameramana. Záleží tedy hlavně na jeho
zkušenostech, jak se zorientuje v terénu a jaké záběry vybere přímo na místě. Pořad
Gebrian VS je založen hlavně na komentáři moderátora, a s tím se pochopitelně pojí i
volba velikosti záběrů. Gebrian je většinou zabírán v celku nebo polocelku. To závisí
na tom, jestli je zrovna větší důraz na jeho výklad nebo na okolí. V situacích, kdy je
Gebrian vyobrazen od pasu nahoru (tedy v polocelku), ho často slyšíme prezentovat
nějaký názor. V ten moment je odtržen od okolního prostředí a divák se tak může
soustředit na jeho výklad. Tomu pomáhá i hloubka ostrosti, která vzniká použitím
objektivu s menší ohniskovou vzdáleností. Ve scénách, kde je vyobrazen celý,
většinou mluví obecněji a zasazuje věci do kontextu s prostředím, o kterém mluví.
U moderátora ale častěji převládá zobrazení v polocelku, i vzhledem k tomu, že se dá
snadněji stříhat na širší záběry okolí, které ukazují místa, o kterých moderátor hovoří.
Detailní záběry na Gebriana většinou nevidíme, to by symbolizovalo určitý emoční
odstup. Jistá emocionalita je docílena spíše jeho specifickým výkladem. Detailní
záběry jsou ale v rámci střihové skladby využity v případě upoutání pozornosti na
určitý detail, o kterém moderátor mluví. V sérii Překvapivé stavby jsou pak použity
třeba k reklamním účelům. Detailní záběr na telefon Sony značí využití product
placementu – obrázek 8.
obrázek 8: Využití detailního záběru k zobrazení reklamního sdělení

Pozn.: Z dílu Gebrian: Překvapivé stavby – Archeopark Pavlov.
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Co se týče úhlů pohledu, většinou nastavení kamery je neutrální ve výšce očí
moderátora, nebo je jeho zobrazení mírně z podhledu. To je dáno spíše praktickou
stránkou věci, kdy je kameraman Janek Rubeš menší postavy než samotný moderátor,
čili nejde vysledovat pokus o záměr. Pokud by tak bylo opravdu zamýšleno, pak by se
zobrazovaný dostal do pozice, která by manifestovala určitou převahu nad
příjemcem. Ta by se dala vysvětlit i jako mírná autorita nad divákem a posílení pozice
odborníka. Jinak ale můžeme říct, že jde spíše o neutrální vztah k divákovi. Dolní
a horní rakurz v pořadech Gebrian VS najdeme pouze tehdy, kdy je potřeba ukázat
prostředí, o kterém se mluví a většinou se jedná o zobrazení v celku. To je poměrně
logické i díky tomu, že se hovoří o architektuře. V rámci pořadů Překvapivé stavby
a PLUS/MINUS v těchto aspektech nelze vysledovat rozdíl. Celkově tedy můžeme říct,
že se jedná o poměrně konvenční zobrazení moderátora, které lze najít i v klasických
zpravodajsko-publicistických formátech.
obrázek 9: Přímý úhel pohledu kamery značící neutrální vztah k příjemci

Pozn.: Z dílu Gebrian vs. Centrum Liberce.
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obrázek 10: Extrémní podhled zobrazující moderátora a okolního prostředí

Pozn.: Z dílu Gebrian: Překvapivé stavby – Zóna pro umění 8smička v Humpolci

Co se týče dynamiky záběrů, celou řadu jich využívají jak pořady Gebrian VS, tak
pořady na MALL.TV. Pohyb kamery je standardní výrazový prostředek ve filmové
řeči, který slouží k navýšení dynamiky zobrazovaného záznamu. Zvláště pak
v pořadech o architektuře jde o důležitý prvek, protože architektura je ze samé
podstaty statická. Úkolem funkční filmové řeči je dostat do rovnováhy pohybující
a nepohybující se objekty, pakliže tedy nejde o opačný záměr. Divák je pohybem
kamery situován do určité pozice, ze které scénu pozoruje, zároveň se pohyb kamery
podílí na vytváření významů zobrazované scény (Trampota et Vojtěchovská, 2010).
Typickým příkladem takového pohybu je panorama neboli “švenk”.48 Úkolem švenku
je seznámit diváka s prostředím nebo přenesení pozornosti z jednoho objektu na
druhý. Pořad Gebrian VS tento druh pohybu používá typicky, když přenáší pozornost
z moderátora na objekt, o kterém hovoří. V jiných případech zase prezentuje ucelený
pohled na jinak objemné stavby, které by se do statického záběru nevešly. Tento druh
pohybu kamery se objevují ve všech zkoumaných pořadech. Významným rozdílem je
pak kamera z ruky použitá v pořadech na Stream.cz. Ty se vyznačují roztřeseným
obrazem, kdy ke stabilizaci kamery slouží pravděpodobně jen monopod. Kamera
z ruky dokáže přinést do obrazu kromě vyšší dynamiky jakousi bezprostřednost nebo
Z německého “schwenken” – změna směru pohledu, jedná se o pohyb kamery okolo horizontální nebo vertikální
osy.
48
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urgenci. Proto bychom mohli spojit pořady Gebrian VS se skupinou žánrů
zpravodajských, zejména pak reportáží. Pro reportáž je typické pragmaticky podávat
svědectví z místa činu. Lze tedy tvrdit, že Gebrian VS upřednostňuje sdělení informace
před estetickou stránkou. Zde je ale potřeba dodat, že roli ve stylu pořizování
záznamu hráli i produkční náklady a fáze příprav. Produkce Gebrian VS kladla pouze
základní požadavky na technické vybavení. Na natočení jedné z epizod bylo většinou
potřeba jeden fotoaparát49, stativ a klopový mikrofón. V tom se ale podobá pořadu
Gebrian: PLUS/MINUS, který byl z velké většiny také natočen bez větších příprav za
použití základního technického vybavení, nicméně kamera z ruky, je v kratším
z pořadů MALL.TV znatelně méně roztřesenější, což vypovídá o použití kamerového
závaží.
Naproti tomu série Překvapivé stavby, na MALL.TV se vyznačuje o poznání
sofistikovanějšími způsoby snímání scény. Jedním z takových příkladů může být
duplikace využití jízdy, viz obrázek 11, kde kamera zajíždí za konstrukci budovy.
V tomto případě lze demonstrovat, jak si kamera může hrát s prostorovým
uspořádáním scény. Takto pojatý záběr vtahuje diváka do děje a demonstruje jinak
dvojrozměrný prostor trojrozměrně. Ten pak může snáze nasát atmosféru a na
objekt, o kterém Gebrian hovoří, si téměř sáhnout. Právě vyjádření prostoru je hlavní
výhodou jízdy oproti švenku. Zároveň je potřeba dodat, že tento druh pohybu kamery
je prakticky raritní ve zpravodajsko-publicistických formátech a používá se spíše
např. v tvorbě dokumentární, kde bývá čas na důkladnější přípravu a je dbáno na
vyšší estetický dojem celkového díla.

49Jako

hlavní záznamové zařízení k pořadu Gebrian VS byl použit profesionální digitální fotoaparát Canon Mark IV
5D. Jejich využití k natáčení je poměrně běžná praxe internetových televizí, protože jsou oproti profesionální
kamerové technice klasických televizí cenově dostupné a rok od roku kvalitnější.
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obrázek 11: Využití jízdy v pořadu Gebrian: Překvapivé stavby 50

Jízdu v pořadech Gebrian VS prakticky nenajdeme. Výjimkou jsou např. díly z Dubaje,
kde je kreativně využito dopravních prostředků k docílení kýženého efektu. Jako
alternativu k jízdě nabízí ale pořad Gebrian VS použití transfokace.51 Transfokace je
využívána i z toho důvodu, že nevyžaduje pokročilé technické zařízení a může
zastoupit technicky náročné pohyby kamery. Jedinou podmínkou je disponovat
objektivem s měnitelnou ohniskovou vzdáleností tzv. “zoomem”, který je v dnešní
době běžně dostupný. Jeho využití má v televizním vysílání poměrně dlouhou historii,
např. britská televizní škola efekt zoomu využívala od roku 1960 v různých
zpravodajských a publicistických pořadech nebo sportovních přenosech. Na druhou
stranu ve filmu bylo jeho použití kategoricky odmítáno i kvůli umělému navození
dramatičnosti a právě nadměrnému používání efektu v televizní praxi. Dodnes se
používá spíše v televizní tvorbě a z tohoto úhlu pohledu lze jeho použití brát i v rámci
pořadu Gebrian VS.52 Funkcí transfokace je upoutat divákovu pozornost na
přibližovaný objekt a dramatickým způsobem ozvláštnit obraz uměle vyvolaným
dojmem prostoru. S nadsázkou lze konstatovat, že i z tohoto pohledu má tedy
zpracování pořadu Překvapivé stavby, který se transfokaci vyhýbá, blíže filmovým
Z dílu Gebrian: Překvapivé stavby – Paličkova vila.
Transfokace je optický efekt, kterého je při filmovém natáčení dosahováno prostřednictvím technického
zařízení zvaného transfokátor (též “zoom”), které dokáže plynule měnit ohniskovou vzdálenost. Dostupné dne
5.7.2019 z: http://cinepur.cz/article.php?article=944
52 Dostupné dne 5.7.2019 z: http://cinepur.cz/article.php?article=944
50
51
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nebo dokumentárním postupům. Oproti tomu Gebrian VS využívá více operativní
postupy videozáznamu typické pro zpravodajsko-publicistické formáty v klasické
televizi. Pro doplnění pořad Gebrian: PLUS/MINUS, který také vzniká na MALL.TV,
efekt transfokace nepoužívá, ačkoliv se jedná o koncept pořadu spíše bližší pořadu
Gebrian VS. To je pravděpodobně dáno konkrétním estetickým uvažováním
kameramana L. Kladníčka a velmi krátkou stopáží epizod.
Dalším velkým rozdílem mezi sérií Gebrian VS a Gebrian: Překvapivé stavby je využití
dronu a celkově pořizování záběrů ze vzduchu. V sérii Překvapivé stavby je záběrů ze
vzduchu nespočet. Drony nebo také kvadrokoptéry patří mezi novinku na poli
záznamové techniky v posledních 10 letech. I díky každoročně snižujícím se
pořizovacím nákladům se jejich využití v posledních letech značně rozšířilo, nicméně
v televizní publicistice jde o věc poměrně novou a málo vídanou. Jednou ze základních
funkcí dronu je pořízení jinak ojedinělých záběrů velkých celků. Ty můžeme vidět
v každé epizodě hlavního Gebrianova pořadu z produkce MALL.TV, ale i v některých
dílech PLUS/MINUS. Prakticky každý díl Překvapivých staveb začíná leteckými záběry,
které mají uvádět diváka do kontextu a umožnit mu orientovat se v prostředí. Oproti
tomu v pořadech Gebriana na Stream.cz najdeme záběry z dronu s daleko menší
četností, a když, tak jde výhradně o záběry velkých celků. Nejvíce se objevují tyto typy
záběrů v posledních sériích, najdeme je ale i v sérii Gebrian a domy. Kromě velkých
celků se pak dají drony použít např. k simulování jízdy, což je běžnou praxí v pořadu
Překvapivé stavby. Dron byl k tomuto účelu využit např. v díle Paličkova vila (obrázek
12). Dále se dají využít ale i kreativně k různým nájezdům, odjezdům nebo sledování
v interiérech, kde slouží jako “virtuální průvodci” pro diváka. Příkladem budiž díl
Kongresové centrum (obrázek 13). Takto pořízené záběry přináší, kromě vysoké
informační hodnoty a specifického způsobu zobrazení reality, úplně jinou kvalitu
zpracování do žánru publicistických pořadů.
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obrázek 12: Jízda zprava doleva simulovaná dronem v díle Paličkova vila

obrázek 13: Průlet dronem v krytých prostorách Kongresového centra

Pozn.: Z dílu Gebrian: Překvapivé stavby – Kongresové centrum.

Využití moderní záznamové technologie v podobě dronů není posledním z viditelných
rozdílů mezi pořady A. Gebriana na Stream.cz a hlavním pořadem na MALL.TV.
Dalším z aspektů, které tato práce zkoumá je i barevná tonalita a nastavení expozice
obrazu. Pro sérii Gebrian VS není patrná výraznější snaha expozici postprodukčně
korigovat – často v záběrech jsou vidět přeexponované záběry, ve kterých není
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vykreslené nebe, nemluvě o barevné korekci. To by opět nahrávalo tvrzení, že tyto
pořady vznikaly spíše podle postupů ze zpravodajsko-publicistické praxe, protože se
soustředí hlavně na formální než estetickou stránku videa. Naproti tomu pořad
Překvapivé stavby evidentně prošel procesem colour gradingu.53 Pokud je řeč
o tonalitě, obraz se zdá jemnější, co se kontrastu a vyvážení expozice týče. Barvy ale
nijak výrazně posunuty nejsou. Ve většině dílů kopírují reálné světelné podmínky, což
lze vysledovat i z vyvážení bílé barvy, která má ve většině dílů blízko reálné bílé.
Pořad má tedy spíše neutrální barevnou atmosféru a divák se může soustředit na
výklad. Z tohoto úhlu pohledu bychom mohli zařadit pořad Překvapivé stavby mezi
faktografické pořady, které zobrazují skutečnost takovou, jaká je. Tak jako
u předchozích zkoumaných aspektů videa, i zde je vidět snaha udělat obsah nejen
dostatečně informativní, ale i obrazově kvalitní. Takže ačkoliv bychom mohli pořad
z hlediska obsahu zařadit obecně mezi faktografické žánry, na základě řemeslného
zpracování (využití postprodukce) a s tím související mírou aktuálnosti videa, by
patřil spíše mezi nadčasové žánry podobné dokumentu.
Dalším zkoumaným aspektem videa je jeho grafická stránka a využití počítačové
grafiky doplňující kamerové záběry. Grafika videa je důležitá, protože pomáhá
dotvářet jednotný vizuální styl. Nejčastěji se s ní setkáme v úvodních znělkách,
titulcích nebo v různých infografických záběrech. První tři série pořadu Gebrian VS
začínají úvodní znělkou televize s logem Stream.cz.54 Ta divákovi napovídá, kým byl
pořad vytvořen a propojuje tak značku televize s obsahem. Tato část videa je napevno
vložena do internetového videa ještě před úvodní znělku pořadu. Tím se liší od
klasických televizí, které tento krok mívají nasazený v rámci reklamních
a upoutávkových bloků. Internetové televize totiž nevysílají lineárně a video si lze
spustit na vyžádání, a tak lze v podstatě přeskočit mimoprogramovou část.
V posledních dvou sériích Gebrian VS ale znělka televize není použita a diváka tak
může okamžitě zaujmout hlavní obsah. U tradičních televizí najdeme branding
tradičně jako logo televize nebo konkrétního kanálu v levém horním rohu. Podobně to
má třeba i MALL.TV, která také používá logo k jejich identifikaci. To se mimo jiné na
začátku úvodní sekvence animuje a dokáže tak upoutat dostatečnou pozornost. Logo
53Colour

grading – proces dobarvování spočívá ve zlepšování obrazové kvality videa v postprodukci barevnými
korekcemi.
54Jako úplný začátek videa by se dala označit reklama, která hlavnímu obsahu předchází. Reklamě se věnuje
částečně teoretická část, ale v rámci obrazové analýzy není zkoumána.
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se nicméně při animaci zmenší do jeho grafické zkratky, která v provedení
neutrálních barev přesto nevhodně nezasahuje do hlavního obrazového materiálu. Na
rozdíl od Stream.cz, kde se logo v obraze nepoužívá, ho tak má divák pořad
v podvědomí. Tím se MALL.TV v tomto směru přibližuje profesionálním
a konvenčním postupům tradičních televizních společností.
Jednou z nedílných součástí profesionálních obsahů je pak samotná úvodní znělka
pořadu. Do poloviny první řady Gebrian VS je znělkou uvedena každá epizoda, poté je
ale zařazována až za hraný úvod, který diváka opět snadněji vtáhne ihned do děje.
Úvodní znělka pořadu slouží hlavně k jeho identifikaci a uvedení díla. V tradičních
televizích je většinou používána na začátku pořadů, aby mohl divák rozpoznat konec
reklamního bloku, nebo již zmíněných programových upoutávek od samotného
pořadu. Vzhledem ke způsobu, jakým se v dnešní době konzumuje video na vyžádání,
kdy si jej divák pouští cíleně, je pro internetové video obvyklejší umístit znělku až za
úvod pořadu. Gebrianovy pořady na MALL.TV např. vždy začínají hraným úvodem.
Konkrétní podoby zpracování úvodních znělek na obou hlavních zkoumaných
pořadech se významně liší. Znělka pořadu Gebrian VS je pojata jako obrazově
samostatná počítačová animace provedena v grafickém editoru. Jedná se o poměrně
krátkou sekvenci o 4 snímcích a délce asi 7 vteřin, kde se dominantním způsobem
animuje velké písmeno “X”. To významově doplňuje “vs.” v názvu pořadu a zastupuje
tak již zmíněnou pozici a postoj autora k nějakému problému. Barevné provedení
pozadí je neutrální s černou a bílou barvou pozadí, které mohou symbolizovat město
a šedou zónu architektury, která dosud nebyla v mediálním prostředí probádána. Do
toho vstupuje barevné zelené “X”, což může znamenat jednak tedy konkrétní
antagonistickou pozici autora, ale také autora samotného, který vstupuje čerstvě do
neprobádaného mediálního prostoru. K tomu je potřeba dodat, že jako audio podkres
slyšíme syrové industriální zvuky – sérii ruchů připomínající zvuky města, které
obraz doplňují a navozují v kombinaci s abstraktní animací potřebnou atmosféru.
Barva “X” se s každou sérií mění, jinak znělka zůstává stejná. 55 Výhodou takto
vyrobené grafiky je, že pomocí jednoduchých animovaných symbolů dokáží navodit
atmosféru a připravit diváka na pořad za minimální výrobní náklady.
Výjimkou je na zakázku vyrobená série Gebrian a domy, kde už ze samotného názvu pořadu vypadá “vs”. Stejně
tak byla nahrazena celá úvodní znělka. Symbol ”X” pravděpodobně působil pro zadavatele příliš negativně
a kontroverzně, a tak využili nové grafiky s logem Hypoteční banky.
55
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obrázek 14: Animující se “X” a v něm “vs” v úvodní znělce Gebrian VS

Úvodní znělka Překvapivých staveb je pojata odlišným způsobem. Celá je de facto
postavena na leteckých záběrech dronu z místa natáčení. Graficky je potom doplněna
jen minimalistickými titulkami. Počítačová grafika tak nestojí v cestě úchvatným
leteckým záběrům, které diváka snadno uvedou do děje. Prvním záběrem znělky je
vždy odlet dronu z místa natáčení a odtajnění lokace. Navazuje tak na Gebrianův
úvodní proslov, kde říká: “Tak schválně hádejte, kde se zrovna nacházíme”. Jak úvodní
znělka pořadu Gebrian VS uvádí díl poměrně abstraktně pomocí grafické animace, tak
je zcela konkrétně uveden díl Překvapivých staveb pomocí reálných záběrů. V tom jsou
největší rozdíly mezi oběma pořady v použití počítačové grafiky. Pořad Gebrian:
PLUS/MINUS pak postrádá úvodní znělku a díl je de facto uveden pouze 2 titulky
z místa. To by ale bylo logické vzhledem ke krátké stopáži epizod, jejichž hlavním
cílem je stručně prezentovat na něco jednoznačný názor. Grafika na konci epizod
dostává opět významotvornou funkci, kde hodnotí situaci znaménkem PLUS nebo
MINUS. Jinak se u všech sledovaných pořadů setkáme s využitím grafiky hlavně ve
formě titulků, které popisují konkrétní záběry, archivní fotografie nebo třeba
technické výkresy staveb. To je standardní prostředek k informování diváka ve
faktografických pořadech.
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obrázek 15: Díl Budova slovenského rozhlasu z pořadu Gebrian: Překvapivé stavby je uváděn záběrem
odletu dronu

6.4. Analýza zvukové složky
Další zkoumanou kategorií výrazových prostředků ve sledovaných pořadech je zvuk.
Zvuk je důležitou složkou audiovizuálního díla, která dotváří jednotu času a místa,
navozuje atmosféru a dramatičnost a vůbec se významně podílí na celkovém vnímání
díla. Dokáže tedy napovědět i z hlediska žánrového zařazení. Vnímání zvuku je pevně
spjato se složkou obrazovou, se kterou se musí vhodně doplňovat pro správné
pochopení dramaturgického záměru. V audiovizuálních dílech se zvuk obecně dělí do
3 základních kategorií: mluvené slovo, ruchy a hudba. Celý Gebrianův projev je po
zvukové stránce vyjádřen právě mluveným slovem. Jeho komentář má nejvyšší
informační hodnotu, a proto musí být vždy dobře slyšet. To je docíleno snímáním
zvuku konkrétně na klopový mikrofon, tzv. mikroport. Ten má tu výhodu, že neruší
v obraze. Kameraman má pak větší pole působnosti a může ukázat okolí, ke kterému
Gebrian často referuje. Mikrofon je v pořadech Gebriana přiznaný, což by znamenalo,
že se Gebrian pasuje do role komentátora nebo moderátora, nikoliv však herce, jak je
tomu ve hraných pořadech nebo filmech. Zvuk je snímaný kontaktně, tedy rovnou na
místě a komentář není dodáván postprodukčně. Ve videu se potom zvuk objevuje jako
synchronní při stand-upech moderátora a jako asynchronní, přičemž je slyšet
komentář doplňující záběry prostředí a konkrétních budov. Klopový mikrofon má pak
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specifické vlastnosti týkající se snímání zvuku okolí. Výhodou je, že dokáže pořídit
přirozený a původní zvuk z místa natáčení a přinést tak jakousi autentičnost.
Nevýhoda pak může být v případě, když je hladina okolního hluku příliš vysoká a ve
výsledku není moderátorovi dobře rozumět. To ale dokázali ve zkoumaných pořadech
dobře eliminovat použitím tzv. windschutzu, neboli protivětrné ochrany, která
hladinu okolního hluku do určité míry pohltí. Zmíněné postupy se standardně
používají např. ve zpravodajsko-publicistických pořadech a je možné je identifikovat
i právě i v pořadech A. Gebriana na obou platformách.
obrázek 16: Využití klopového mikrofonu a protivětrné ochrany v díle Čerpací stanice GAS Matúškovo
pořadu Gebrian: Překvapivé stavby

Další zvukovou složkou je hudební podkres. Hudba přináší do videa emoce, dynamiku
a dokáže dramatizovat celkový dojem z díla. Emoce pak mohou rozhodovat o vnímání
prezentovaných informací. Z tohoto důvodu např. hudba nepatří do zpravodajství.56
Kdybychom se podívali na konkrétní případ, tak kupříkladu v díle Gebrian vs. centrum
Liberce moderátor celkem ostře kritizuje kvalitu tamního veřejného prostoru. Do
toho hraje skladba Uprising od kapely The Muse, která svým bojovým pochodovým
rytmem a těžkými kytarovými riffy dokáže tuto kritiku podtrhnout a diváka
zaktivizovat. V pozitivních dílech se naopak objevuje výhradně hudba s neutrální

56

Pouze ve výjimečných případech, kdy se hudba přímo týká dané reportáže, tak může být kulisou.
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akustickou kytarou a veselými jemnými beaty. Tato pravidla jsou aplikovatelná pro
všechny díly Gebrian VS.
V dílech Překvapivé stavby najdeme převážně neutrální až pozitivní hudbu, která jde
ruku v ruce s kladným tónem pořadů. Typické je také střídání skladeb podle místa,
kde se zrovna děj odehrává. To je dáno především delší stopáží epizod, která snese
nebo spíše vyžaduje více skladeb. V neposlední řadě je hudba také využívána na
začátku a na konci pořadu. S úvodní znělkou přichází poměrně energická až bojová
hudba, která je úvodní skladbou pořadu. Její funkcí je na začátku diváka dramaticky
uvést do děje a podtrhnout velkolepost záběrů z dronu. Vyzařuje z ní jakési odhodlání
a chuť moderátora se do dílu pustit. Kdybychom srovnali podobnou bojovou hudbu
v kritických dílech Gebrian VS, vyznění bude úplně jiné. To jen podtrhuje důležitou
propojenost hudební složky s dalšími zvukovými složkami a obrazem, kdy se podle
toho může měnit význam. Epizody jsou pak také zakončeny specifickou hudbou, která
má nastolit pocit nostalgie z toho, že je díl u konce. Tato pasáž je opět doprovázena
záběry s dronu. K faktickému doplnění této kapitoly, obě dvě televize používají
cenově dostupné zvuky z profesionální databáze zvuků portálu hudebnibanka.cz.
Zvuková složka je nedílnou součástí videí na obou platformách, kde je používána
velice podobně. V celkovém vyznění je důležité, v jakém kontextu je využita, protože
jak bylo zjištěno, může nabývat různých významů podle různých situací. Nakonec
také záleží na zvukovém mixu a na tom jakou zvukovou složku upřednostní
dramaturg pořadu. Ve všech pořadech A. Gebriana je hlavní důraz kladen na mluvené
slovo, kterému je vždy dobře rozumět. Hudba začíná hrát až v momentě, kdy
moderátor domluví. Tím jasně odděluje výpovědi a dodává videu určitou dynamiku
a strukturu. Zároveň tyto zvukové složky doplňuje zvuková vrstva ruchů, která
dotváří přirozenou atmosféru. Tyto formální a výrazové prostředky lze najít
například v publicistických reportážích, ale třeba i v jiných pořadech publicistickodokumentárního žánru.

6.5. Analýza střihové skladby
Jak bylo uvedeno v metodologické části, pořady A. Gebriana vznikají z velké části až
ve střižně, dostává výsledné audiovizuální dílo formu, proto bylo na místě
zanalyzovat střihovou skladbu a její výrazové prostředky. “Střihová skladba je postup,
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jímž se dokončuje tvůrčí proces filmového nebo televizního díla, v němž tento postup
vrcholí; ve filmu se při ní skládají stavební kostky, vizuální i auditivní záběry tak, aby
vyklenuly stavbu díla.” (Kučera, 2002, s. 15). A tak i vzhledem k tomu, že Gebrianovy
pořady vznikají bez scénáře, případně se základním bodovým scénářem, je střih
v postprodukci důležitou tvůrčí složkou těchto pořadů.57 Funkcí střihu ale není pouze
poskládat záběry za sebe, tak, aby v rámci struktury díla dávaly smysl, ale někdy také
významově ovlivnit záběry již vzniklé, přidat jim nový význam. Nejedná se pak pouze
o skládání těchto jednotlivých záběrů k sobě, ale přirozeně i stříhání auditivních
složek audiovizuálního díla, které mohou přinést v kombinaci s obrazem úplně
odlišný význam.
Za prvé tedy lze v analyzovaných pořadech vidět poměrně konvenční práci se
střihem, kde je jednoduše provázán výklad autora s konkrétním předmětem výkladu.
Ten je, ať už synchronně nebo asynchronně, propojen s obrazem. Divák by nevydržel
dívat se celou dobu na Gebriana, aniž by se začal nudit, proto se prostřihává na záběry
prostředí nebo na konkrétní architektonické řešení, za doprovodu komentáře. Tyto
záběry nebo záběrové sekvence jsou v určitém dialogu s výkladem, na který
z hlediska střihové skladby reagují. Jedná se o funkční koncept tzv. záběrové teze
a antiteze nebo také pravidlo otázky a odpovědi. Záběry musí být v neustálém
kontrastu proti sobě, aby mezi sebou vytvořily určitou vazbu, protože samostatný
záběr ve filmové řeči až na výjimky nefunguje (Kučera, 2002). Další pragmatické
využití střihu za účelem názorného předání informace můžeme vidět např. v díle
Gebrian vs. Centrum Liberec. Po shrnujícím výkladu Gebriana se objevuje
vnitrozáběrová montáž, která obrazově rekapituluje navštívená místa. Jedná se
o kompozit 4 záběrů, které jsou vůči sobě proporčně zhruba ve zlatých řezech. Celá
kompozice tak dostává potřebnou dynamiku. To je podpořeno tím, že v některých
polích se záběry mění – dochází k lokálnímu střihu. Některé záběry ale zůstávají
statické a jedno z polí je vždy vyplněno černou barvou, takže divák není úplně
přehlcen, a poměrně dobře se dokáže soustředit na konkrétní pole a celou mozaiku
tak rozšifrovat, zopakovat si o čem se hovořilo. Zároveň je v této sekvenci opět pauza
v komentáři, aby se divák mohl soustředit na vnímání obrazu. Tento druh záběru ve
zkoumaných seriálech na MALL.TV nevidíme, což může být zapříčiněno jednak
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tematickým zaměřením,

kdy se

děj

týká

jedné

konkrétní budovy nebo

architektonického řešení, a také například odlišným střihačským stylem, který
preferuje volnější podání informací a horizontálního řazení záběrů do sekvence.
Nakonec jedno z dramaturgických východisek bude i daleko delší stopáž epizod, která
tomuto stylu nahrává.
obrázek 17: Kompozitní záběr z dílu Gebrian vs. Centrum Liberce

Za druhé může mít střih již zmíněnou významotvornou funkci a doplňovat se třeba
s použitou hudbou a zvukovými efekty. Například v úvodní znělce Překvapivých
staveb Gebrian nechává při úvodní výpovědi diváka hádat, kde se nachází. Mezitím se
hudebně stupňuje napětí. Použitý zvukový efekt přechodu za zvyšující se hlasitosti
najíždí, až nakonec diváka vcucne. V momentě, kdy zvuk vygraduje a náhle přestane,
je asi vteřinu ticho. V tu samou chvílí přichází rychlá zatmívačka, která významově
podporuje použitý zvuk a divák má tak pocit, že ho vtáhla jakási černá díra
a přesunula ho někam do úplně jiného prostoru. Poté přichází ostrý střih na záběry
dronu a velkolepá hudba úvodní znělky. Jinak ale moc kreativního střihu po
významové stránce v pořadech Gebriana moc nenajdeme. To by bylo ale celkem
logické vzhledem k jasné struktuře epizod, kde je hlavním cílem divákovi
zprostředkovat určité informace a absenci děje, který takto kreativnímu střihu dává
prostor. To je devízou spíše hraných audiovizuálních děl, než faktografických pořadů.
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Pro Gebrianovy pořady je typická spíše práce s formálními aspekty střihu, jako je
filmová interpunkce. Již zmiňovaná tzv. zatmívačka je standardním výrazovým
prostředkem střihové skladby, kde plní roli filmové tečky. Příkladem budiž právě
ukončení úvodního Gebrianova proslovu po němž přichází úvodní znělka pořadu
Překvapivé stavby. Diváka dokáže prostorově a časově přenést jinam, zároveň ale
perfektně synchronizovaná se zvukem dokáže vytvořit významový celek, který diváka
přímo vtáhne do obrazu.58 Jinak lze tzv. zatmívačky a rozetmívačky standardně vidět
ve všech zkoumaných pořadech, kde plní technickou funkci ukončení a zahájení
sekvence v místě a čase. Dobře je to vidět např. v díle Překvapivých staveb – Čerpací
stanice GAS Matúškovo, kde je navíc podpořena obsahem obrazu a mezititulkem. Díky
tomu divák automaticky vnímá, že se přesunul jak v místě, tak čase. Dalším hojně
používaným typem přechodu mezi záběry je tzv. prolínačka, která plní funkci filmové
čárky. V pořadech Gebriana se často prolínají dva záběry jedné budovy nebo místa na
sebe. Oproti ostrému střihu jde o jemnější druh přechodu mezi záběry, které spolu
mají nějak souviset. Méně využívaná už je tzv. stíračka. Jde o ozvláštnění střihu
a oddělení dvou záběrů, které spolu zdánlivě nesouvisí. Gebrian VS občas tzv. stíračku
používá, když například “odsunuje” nějakou ilustrační fotografii.
obrázek 18: Tzv. zatmívačka ukončující sekvenci záběrů točenou ve dne na místě první čerpací stanice

Tento druh střihu bychom mohli nazvat také opticko-akustickou interpunkcí nebo konkrétně optickoakustickou tečkou, kde je kombinovaná interpunkce hudební a obrazová.
58
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obrázek 19: Mezititulek zmiňující konkrétní časovou a prostorovu změnu

obrázek 20: Tzv. rozetmívačka uvozující sekvenci záběrů na místě jiné čerpací stanice v pozdější čas
(večer)

Posledním zkoumaným prostředkem střihové skladby v rámci této diplomové práce
je tempo a rytmus střihu. Stejně jako jednotlivé střihy vážou dohromady jednotlivé
záběry nebo záběrové sekvence, tempo a rytmus potom určují délku konkrétních
záběrů. Je potřeba říci, že každý záběr má jinou výpovědní hodnotu, např. širší
a vstupní záběry jsou zpravidla delší, protože je divákovi trvá déle přečíst. Menší
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záběry jako detaily nebo polodetaily rychleji výpovědní hodnotu vyčerpají a mohou
diváka nudit, proto jsou zpravidla kratší. Ve faktografických pořadech, kde je kladen
velký důraz na informativnost sdělení, je pak stěžejní udržet určitou dynamiku
záběrové sekvence, aby diváka nenudila.59 To je dosaženo jednak právě tempem
a jednak měněním střihového rytmu. Ve zkoumaných pořadech lze vysledovat
poměrně konvenční práci s těmito aspekty videa vzhledem k formě, kterou sleduje.
Gebrianův slovní výklad podporuje v divákovi určitou imaginaci a nutí ho o věcech
přemýšlet. Odpověď v podobě záběrů konkrétní stavby ho potom odpoutává od
abstraktního myšlení a rovnou mu předkládá důkazy, které vnímá zrakem. To může
trochu zabíjet ono abstraktní myšlení. Potom záleží na ilustrativnosti záběrů a čase,
který je divákovi ponechán na vstřebání myšlenky. Ačkoliv můžeme říct, že Gebrianův
výklad je velice srozumitelný a věcný ve všech zkoumaných pořadech, rychlejší tempo
střihu v pořadu Gebrian VS občas nedává příliš času na vstřebání všech myšlenek.
O něco větší prostor k myšlení divákovi nabízí seriál Překvapivé stavby. Tomu
umožňuje i částečně pomalejší tempo střihu. Důvodem je i delší stopáž a vyšší
estetická úroveň záběrů, která snáz udrží divákovu pozornost. I tak bychom ale řekli,
že je struktura všech zkoumaných dílů povětšinou podřízena mluvenému slovu
Adama Gebriana, která je názorně doplněna o důkazné materiály v podobě záběrů
okolí. To je podle Kučery (2002) typické pro dokumentární a publicistické formáty,
které mají přinášet nějaké nové informace a přesvědčovat diváka, toho je dosaženo
v rámci střihové skladby poměrně pragmaticky volenými výrazovými prostředky.
Koneckonců jsou zkoumané pořady v rámci diplomové práce vyráběny na
komerčních televizích a mají oslovovat co nejvíce diváku.

Dynamika záběrové sekvence je důležitá pro všechna audiovizuální díla, nicméně např. v umělecké tvorbě
můžeme najít spoustu výjimek. Je to i z toho důvodu, že umělecká tvorba mívá volnější strukturu a postupy
vyprávění a daleko více si hraje s ikonografickou složkou, která může určitou dynamiku střihu cíleně narušovat.
59
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Závěr
Hlavním smyslem této diplomové práce bylo charakterizovat nově vznikající pořady
o architektuře a veřejném prostoru z produkce dvou největších současných
internetových televizí v České republice: Stream.cz a MALL.TV. Veškeré zkoumané
pořady, tedy Gebrian VS, Gebrian: Překvapivé stavby a Gebrian: PLUS/MINUS svým
formátem patří v dané tematice mezi ojedinělá audiovizuální díla na českém
mediálním trhu, proto bylo přikročeno k analýze na úrovni žánrových a formálních
aspektů vzniku těchto pořadů. Z tohoto důvodu bylo čerpáno i z teoretických
východisek týkajících se značně roztříštěné a nejednotné teorie vzniku žánrů,
mediální konvergence a vzniku internetových televizí jako alternativních účastníku
tvorby mediálních obsahů. V rámci teoretické části byly představeny i žánry samotné,
u kterých bylo předpokládáno, že se ve zkoumaných pořadech objeví. Hlavním cílem
práce bylo i na základě těchto teoretických východisek identifikovat jednotlivé rozdíly
mezi pořady a určit hlavní důvody jejich odlišností s důrazem na platformu, na které
vznikají.
S cílem zjistit konkrétní odlišnosti byla i na základě podnětů čerpaných z rozhovoru
s dramaturgem pořadů Martinem Krušinou provedena obsahová analýza tónu
a stopáže. Analýza těchto dvou zkoumaných kritérií, která podle předpokladů
významně zasahují do formy pořadů, doplnila obrazovou a sémiotickou analýzu
zkoumající naopak kvalitativní stavební prvky pořadu týkající se obrazových
a auditivních výrazových prostředků včetně aspektů spojených s projevem
moderátora.
V rámci obsahové analýzy bylo zjištěno, že zkoumané pořady se na základě platformy
liší, a to jak svou délkou, tak tónem pořadu. Výsledky analýzy pak ukázaly bylo
zjištěno, že pořad Stream.cz Gebrian VS pracuje obecně s vyšší mírou kritiky než
pořad Gebrian: Překvapivé stavby na MALL.TV. Na základě těchto zjištění a s podporou
výsledků dílčí analýzy závislosti sledovanosti na míře kritiky, která potvrdila
předpoklad, že negativní díly mají vyšší sledovanost, lze tvrdit, že negativní kritika
pořadu Gebrian VS byla cíleným prostředkem, jak dosáhnout vyšší sledovanosti,
a z toho pro televizi Stream.cz plynoucího vyššího zisku z reklamy. Tento finanční
model pak nepřímo potvrdily i výsledky analýzy tónu v rámci série Gebrian a domy,
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kde odpadla snaha použít kritiku jako jeden z prostředků ke zvýšení sledovanosti,
z důvodu využití alternativního nástroje k financování pořadu – sponzoringu.
Zcela pozitivní nastavení tónu série Gebrian: Překvapivé stavby pak naznačuje
nezávislost konceptu negativního tónu jako nástroje ke zvýšení sledovanosti
a pravděpodobné využití jiných prostředků k dosažení komerční návratnosti pořadu.
Provedená analýza stopáže jen potvrdila závěry rozboru tónu. Zkoumané pořady na
Stream.cz, jak totiž bylo zjištěno, se vyznačují ideální délkou stopáže z hlediska
sledovanosti. Oproti tomu hlavní Gebrianův pořad na MALL.TV Překvapivé stavby se
do této délky nevejde a spíše s ní experimentuje. Na základě těchto zjištění lze
usoudit, že sledovanost, a s ní úzce spjatý komerční úspěch tohoto pořadu, závisí na
jiných parametrech, než na ideální délce, nebo jeho tónu. Jak se později ukázalo
v rámci kvalitativní analýzy, mezi tyto prostředky patří efektivní využití product
placementu a kvalita řemeslné práce.
S cílem pořady podrobněji charakterizovat a zjistit jejich úroveň zpracování byla
provedena kvalitativní analýza. Analýza projevu nejprve potvrdila rozdíly ve
vyjadřování moderátora, zaznamenány byly ale i některé podobnosti. Shodně na obou
platformách Gebrian např. používal nespisovný jazyk a prvky hovorové češtiny.
Stejná byla i míra odbornosti, použití funkčního stylu a míra subjektivity jeho
jazykových prostředků. Všechny zkoumané pořady potom působí jako velice
autorské. Podle zjištěných kritérií by se tedy daly zařadit mezi populárně-naučná
nebo publicistická díla.
Největší rozdíly v projevu byly shledány v rámci neverbální komunikace a řeči těla.
Gebrian se v pořadu Překvapivé stavby typicky méně mračí a jeho postoj bývá výrazně
neutrálnější. Jeho výklad je potom méně ironický a tím méně vyhraněný – už
nepředstavuje toho negativního. To je ale samozřejmě nastaveno konceptem pořadu,
který má být méně kritický. Výsledky analýzy projevu tedy do jisté míry potvrdily
závěry z analýzy tónu.
Analýza obrazu poté nabídla poměrně značné rozdíly týkající se převážně způsobu
záznamu videa a celkového estetického vyznění pořadů. Práce s kamerou je podobná
u pořadů Gebrian VS a mikroformátového PLUS/MINUS, pro které je typické použití
základních, technicky nenáročných záběrů, např. švenku, kamery z ruky nebo efektů
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transfokace. To jde ruku v ruce s omezeným technickým vybavením, které produkce k
natáčení poskytla a mírou přípravy kameramana, který musí na místě improvizovat. Z
toho lze vyvodit, že pořady jsou orientované více na předání informace, než na
technickou kvalitu provedení, a proto se podobají spíše zpravodajsko-publicistickým
formátům.
Oproti tomu pořad Překvapivé stavby používá daleko širší portfolio použitých záběrů.
Příkladem mohou být jízdy nebo využití esteticky vytříbených snímků z dronu. Ty lze
zpozorovat například i v úvodní znělce pořadu, která je vyrobena ke každému dílu
zvlášť, na rozdíl od graficky zpracované unitární znělky Gebrian VS. Z těchto poznatků
lze odvodit, že produkce MALL.TV pro jeho tvorbu poskytla daleko více finančních
prostředků a významně pomohla posunout hranice kvality zpracování, která je pro
žánr publicistických pořadů spíše neobvyklá.
K doplnění závěrů o obou platformách a jejich vlivu na výslednou podobu pořadů je
potřeba vzít v úvahu, že jak Stream.cz, tak MALL.TV, využívají jiné kanály pro přístup
diváků, z čehož může plynout i odlišný přístup práce s formou. Zatímco Stream.cz těží
z platformy nejnavštěvovanější stránky na českém internetu Seznam.cz, kde ale čelí
konkurenci dalších služeb, např. emailu nebo portálu Novinky.cz, webová stránka
MALL.TV má více přímých přístupů ze strany uživatelů. I to může ovlivňovat ať už
obsahové, formální nebo kvalitativní aspekty videa jako tón, stopáž, respektive
celkovou úroveň zpracování. Důkazem budiž i pořad PLUS/MINUS, který vznikl
původně jen na sociální sítě jako teaser k hlavnímu pořadu Překvapivé stavby. Tento
pořad se vyznačuje extrémně krátkou stopáží, vyšší mírou kritiky a průměrnou
kvalitou zpracování, což jsou ideální vlastnosti videa, které má v nepřeberném
množství obsahů omezenější možnost zaujmout a je čím dál tím častěji konzumováno
pomocí mobilních zařízení.
V rámci rekapitulace výsledků lze tedy tvrdit, že výsledná podoba pořadů úzce souvisí
s platformou, na které vznikají. Hlavní důvody jsou spojené s komerčním modelem
pořadu, kde hraje významnou roli sledovanost, jak by se na komerční televize
předpokládalo, dále pak celkové finanční náklady vložené do výroby pořadu
ovlivňující kvalitu zpracování. Dalším vysvětlením jsou již zmiňované kanály, kterými
uživatelé na konkrétní platformu přichází a specifika, jak videoobsah přijímají.
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Externími důvody ovlivňujícími vznikající formu pořadů jsou pak osobní zkušenosti
a kvality tvůrců, zejména pak osoba Adama Gebriana, která dělá pořady vysoce
autorské.
Kombinace těchto formálních hledisek a kvalitativních vstupů dává vzniknout
ojedinělým formátům. Stejně tak jako byl pořad Gebrian VS prvním pořadem svého
druhu na platformě Stream.cz, která přilákala fanoušky k tématu architektury svojí
populárně-naučnou formou, využitím různých realizačních postupů spojených
s publicistickými i nepublicistickými žánry, tak se pořad Překvapivé stavby
momentálně vrývá do povědomí diváků podobně, populárně-naučným stylem, ale
nadstandardní kvalitou zpracování, která se podobá spíše nadčasovým formátům,
jako je například dokument. Kvality spojené se vznikem pořadu Překvapivé stavby
potom oslovují diváky i za hranice tématu. To dokazuje i kampaň při spuštění televize
MALL.TV, která si zvolila Gebriana jako jednu ze svých hlavních tváří.
Samozřejmě by bylo troufalé zařadit tento pořad striktně mezi dokumentární tvorbu,
protože má daleko více společného s tvorbou publicistickou. Nakonec samotné
žánrové zařazení ale není ani tak důležité. Jak bylo zmíněno, žánrová kategorizace je
velice komplikovaná disciplína, i vzhledem k neustále se měnícímu dynamickému
prostředí, ve kterém žánry vznikají. Důležité ale je, že celý mediální ekosystém
poskytuje podmínky pro tvorbu nových originálních obsahů, které posouvají hranice
audiovizuální tvorby a mohou být inspirací i pro sféru klasických televizí, které by z
toho i přes prozatím odlišné výchozí parametry mohly v budoucnu, i vzhledem k
fenoménu konvergence, těžit. Pro vědeckou sféru je potom výzva tyto čím dál tím
komplexnější a stále se měnící podmínky zkoumat.
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Summary
The main purpose of the thesis was to define the contemporary and unique-format TV
shows about architecture and public space produced by the main Czech internet
television outlets: Stream.cz and MALL.TV. The analyzed broadcasts which include
Gebrian VS, Gebrian: Překvapivé stavby and Gebrian: PLUS/MINUS were analyzed
primarily by their genre and formal aspects of the production on the basis of the
inhomogeneous theory of genre, media convergence and the aspects related to the
current internet television industry. The main goal of the thesis was to analyse the
particular tv shows and to identify the differences between them on the basis of the
platform they are made on.
The content analysis revealed that the examined programs differ on the basis of the
platform, both in their length and in the tone of the TV show. Based on the results of
the analysis, it was found that Gebrian VS on Stream.cz generally works with a higher
level of criticism than Gebrian: Překvapivé stavby on MALL.TV. By supporting the
results of the partial audience dependence analysis, which confirmed the assumption
that the negative content have a higher audience, it can be argued that negative
criticism of Gebrian VS was intentionally used to achieve a higher audience, resulting
in a higher financial profit from TV advertisement.
This financial model would then be indirectly confirmed by the results of the Gebrian
a domy tone analysis, where no attempt to use criticism as one of the means to
increase viewership was used, due to the use of an alternative tool to finance the
show - of sponsorship.
Totally positive tone settings of the Gebrian: Překvapivé stavby series would then
indicate the independence of the negative tone concept application as a tool to
increase viewership and the likely use of other means to achieve a commercial return
on the show. The performed footage analysis then confirmed the conclusions of the
tone analysis. The researched programs on Stream.cz, as it was found, are
characterized by an ideal length of footage in terms of viewership. In contrast, the
main Gebrian show on MALL.TV Překvapivé stavby do not fit this length and rather
experiment with it. Based on these findings, it can be concluded that viewership, and
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the closely related commercial success of this show, depends on parameters other
than the ideal length or the tone. As later revealed in the qualitative analysis, these
include the effective use of product placement and the quality of craftsmanship.
In order to characterize the programs in more detail and to determine the level of
their processing, a qualitative analysis was performed. The speech analysis first
confirmed the differences in the presenter's use of language expressions, but some
similarities were also noted. On both platforms, for example, Gebrian used nonstandard language and colloquial Czech language. The same was the degree of
professionalism and use of functional style, as well as the degree of subjectivity of his
linguistic means. All examined broadcasts then look very authorial. According to the
found criteria, all examined TV shows could be classified as popular-educational or
opinion-journalism works.
The biggest differences in the presenter’s style were found in non-verbal
communication and his body language. Gebrian typically frowns less in Překvapivé
stavby, and his attitude tends to be much more unprejudiced. His interpretation is
then less ironic and thus more neutral - he’s no more the “negative one”. This is, of
course, set by the concept of the program, which is to be positive. The results of the
speech analysis thus to some extent confirmed the conclusions of the tone analysis.
The analysis of the visuals then offered quite considerable differences concerning
mainly the way of recording video and the overall aesthetic tone of the programs. The
work with the camera is similar for both Gebrian VS and PLUS/MINUS, which are
characterized by the use of basic and technically simple shots such as ”schwenk”,
handheld cameras or zoom effects. This goes hand in hand with the limited technical
equipment that the production provided for filming and the degree of preparation of
the cameraman who must then improvise on the spot. From this it can be concluded
that the broadcasts are more focused on transmission of information, rather than the
technical quality of execution, and therefore resemble news or opinion-journalism
formats.
On the other hand, Překvapivé stavby series use a much wider portfolio of shots.
Examples include dolly shots or the use of aesthetically refined drone shots. These
can be seen, for example, in the opening sequence of the show, which is made
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separately for each show, unlike the graphically processed unitary jingle of Gebrian
VS. It can be said from these findings that MALL.TV production has provided far more
funding for this show and has helped to push the limits of the quality of processing,
which is rather unusual for the opinion journalism TV shows.
To complement the conclusions about both platforms and their impact on the final
form of the programs, it is necessary to take into account that both Stream.cz and
MALL.TV use different channels to get their viewers to their website and watch the
content, which may result in a different approach to work with the video form. While
Stream benefits from the platform of the most visited website on the Czech Internet
Seznam.cz, where it faces competition from other services such as email or the news
portal Novinky.cz, MALL.TV has more direct user accesses. This may also affect the
content, formal or qualitative aspects of the video, such as tone, footage, or overall
processing. PLUS/MINUS could be a good example; the TV series was originally
created only for social media use as a teaser for the main show Překvapivé stavby. The
show is characterized by extremely short footage, higher criticism and average
processing quality, which makes it optimal social media video format.
To sum up all the results, it can be argued that the final form of the TV show is closely
related to the platform on which they are produced. Therefore, the main reasons are
related to the commercial model of the show where the viewership as would be
expected for commercial television plays a significant role, as well as the total
production funds provided which generally makes a TV show better in quality. Other
reasons are the user access channels mentioned above, and the specifics of how they
perceive video content. The external reasons influencing the emerging forms of the
broadcasts is both the experience and overall qualities of the creators, especially the
presenter Adam Gebrian makes the shows highly authorial.
The mentioned variables can create new and unique formats. Just as Gebrian VS was
the first of its kind on Stream.cz, which attracted fans to the topic of architecture in its
popular-educational form, using a variety of implementation techniques associated
with opinion journalism and other genres, the Překvapivé stavby series is currently
being brought to the audience in a similarly popular-educational style, but with
superior processing quality that resembles timeless formats such as a documentary.
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The qualities associated with the production of the show then reach audiences
beyond the topic. This is could be demonstrated by MALL.TV choosing Gebrian as one
of the main faces in their television campaign launch.
Of course, it would be daring to label the series strictly as a documentary, because it
has much more to do with journalism. In the end, genre itself is not so important. As
mentioned, genre categorization is a very complicated discipline, given the everchanging dynamic environment in which genres originate. But what is important and
what can be taken from the conclusions of this thesis, that the whole media ecosystem
provides conditions for the creation of new original content that pushes the
boundaries of audio-visual production and can certainly be an inspiration for the
sphere of classic television production. It is then a challenge for the scientific
community to explore these increasingly complex and erratic conditions.
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Příloha
Rozhovor s Martinem Krušinou ze dne 7.5.2019
Tomáš Hlaváček (dále „TH“): Jak vlastně vznikla myšlenka dělat pořad o
architektuře a spolupráce s Adamem Gebrianem?
Martin Krušina (dále „MK“): Přišel s tím náš šéfproducent Lukáš Záhoř, který měl sám
problémy s bytem, protože mu do něj zatékalo a říkal, že vždy když oslovil nějaké lidi,
aby mu pomohli, tak to vždycky dopadlo nějakou katastrofou. Říkal, že musíme najít
nějakého odborníka ve stavebnictví, který nám bude odkrývat “šméčka” a podvody v
téhle profesi. Bude varovat lidi, na co by si měli lidi dát pozor, když cokoliv staví.
Pořád hledal a pak jednoho dne mi poslal link na rozhovor s Adamem Gebrianem v
TEDxu (TEDx Hradec Králové, pozn.). My jsme si to pustili a úplně jsme z toho byli
unešení. Ten člověk byl vtipný, zábavný, všechno věděl, všechno znal a tak dále. Tak
jsme mu zavolali a sešli jsme se s ním v kavárně Strop ve Stream.cz. Bylo to zvláštní
setkání. Lukáš říkal, že měl námět, a jestli by ho nezajímalo dělat tuhle show, o tom,
jak se staví baráky. A Adam říkal, že žádný baráky nestaví, a tohle ho vůbec nezajímá,
a co ho zajímá je stav veřejného prostoru, že tomu už se pár let věnuje.
A tak jsme řekli OK, vyzkoušíme tohle. Vyzkoušíme jeden den. Zkusíme spolu něco
natočit a uvidíme, jestli to bude obě strany nějak bavit, a jestli bude vůbec nějaký
výsledek. Tak jsme se vydali s kameramanem Jankem Rubešem na Hradčanskou, kde
jsme měli sraz s Adamem. Všichni jsme si vykali navzájem a koukali jsme na sebe s
krajní nedůvěrou. On si o nás musel myslet, že jsme nějaké podivné existence z
nějakého podivného média. My jsme si o něm mysleli, že je to nějaký ujetý vědátor,
akademik nebo něco takového. No a pak jsme tedy natočili jednu epizodu na
Hradčanský. On se tam postavil do té křižovatky a říká: “Podívejte se, tady to vypadá
jak někde na periferii, přitom stojíme kilometr od Pražského hradu a je to tady úplně
příšerný.” A my jsme na něj s Jankem koukali a říkali: “Jo to je on, to lidi bude bavit!”
Pak jsme se vydali na stanici metra Střížkov, kde Adam prohlásil, že autorovi téhle
stavby zřejmě nepřidělili letiště, tak ho vybudoval tady. A my jsme si říkali: „ku*va,
ten má teda koule“, že tohle nás baví hrozně, a že to musí jít ven. Toto bude lidi bavit.
Tento přístup mají samozřejmě rádi, že do toho někdo tepe. Zvlášť když se jedná o
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věci, které většina lidí zná a používá to a vlastně se je na to nikdy nenapadlo podívat
očima odborníka, odborníka, který tomu vlastně rozumí. Takže tohle je vlastně něco,
co nás baví hrozně, přinést tenhle pohled na věc.
TH: Hledali jste nějakou inspiraci, jak ten pořad vystavit?
MK: Vůbec. Já vlastně ani nevím, jestli nějaký takový pořad ve světě existuje. Já jsem si
tenhle pořad postavil nebo ono to bylo celkem jednoduchý. Ono stačilo jenom ty
Adamovi myšlenky natočit. Jenom šlo o to, aby to mělo nějaký začátek, prostředek,
nějaký konec. Aby to mělo formu, která bude lidi bavit, tzn. dát tomu dobrou hudbu,
sestříhat to tak, aby to bylo pro všechny srozumitelné.
TH: Takže je to vlastně takový pořad první svého druhu?
MK: Vůbec nevím, ale u nás určitě. Neznám žádný jiný takový pořad. Nevím, jestli v
cizině něco takového je.
TH: Myslíš, že formou, tím jak je pořad vyskládaný – použitím publicistického
stylu, je vlastně tato forma přístupnější lidem v dané problematice?
MK: Tak já jsem začínal ve zpravodajství v České televizi a na Nově, kde byl ohromný
tlak převyprávět něco hrozně složitého hrozně jednoduše v co nejkratší formě, prostě
zprávy. A na tom já jsem vyrostl, a to jsem si vlastně přinesl do Stream.cz. Abychom
podávali co nejsložitější a nejzajímavější informace co nejstravitelnější, ale přitom
jako dobrou formou. Říkáme tomu „odborníka neuraž a laika zaujmi“. Tzn. odborníka,
který o tom ví všechno, napsal o tom 6 monografií, nesmíme urazit. Nekomolit
informace, ale vycucnout z toho tak zajímavé věci a podat je tak přístupně lidem, aby
to zaujalo každého. A to se myslím s tím Adamem skvěle podařilo. To ale zase není
moje zásluha, protože Adam mluví velmi srozumitelně, a hlavně se nebojí říct svůj
názor. Na tom je vlastně ta show postavená.
TH: Jak se píše scénář k takovému pořadu?
MK: Tenhle pořad nikdy scénář neměl a ani nikdy mít nebude. To je vlastně úplný
freestyle. Adam vybere věci, a nějak tam jedeme. On nám to vždycky v autě
převypráví. Vlastně pořád vypráví, hrozně ho to baví o těch věcech povídat. Takže než
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tam dojedeme, tak o těch věcech víme všechno. Takže pro mě potom jako pro
dramaturga nebo režiséra bylo hrozně jednoduché mu přitom natáčení říct: “Hele ale
v tom autě jsi mi říkal tohle a tamto, a to bylo mnohem zajímavější, než to co říkáš
teď.” Takže potom je to vlastně jednoduché dát dohromady. Jen jsme vždycky chtěli,
aby to mělo začátek, prostředek a konec. Asi desetkrát jsem nebyl na natáčení a skoro
vždycky tomu něco chybělo. Natáčení probíhá tak, že Adam o něčem mluví, tak jak mu
to přijde pod jazyk a my ho posloucháme, jestli nám to přijde srozumitelné. Případně
ho opravujeme, ať to řekne jinak. No a my si pak sedneme do střižny a vlastně z toho
materiálu, který má třeba hodinu nebo půlhodinu, uděláme třeba těch 5, 10 minut.
TH: Jaké vidíš hlavní změny pořadu Gebrian VS. a s tím, co běží na MALL.TV?
MK: No to jsou velké změny. My jsme točili pořad Gebrian VS asi 6 let a mezi tím byly
dost velké pauzy. Vždy jsme natočili sérii, ta měla třeba 50 dílů a Adam nám řekl, že
teď už nás nechce zase nějakou dobu vidět, a že nechce být za toho negativního. On
měl vždycky trochu odpor k tomu, že on je za toho negativního, že furt do něčeho
musí “kérovat”, že chce taky ukazovat nějaké hezké věci. My jsme to teda prokládali,
ne že by byl pokaždé za negativního, ale měli jsme takovou zkušenost, že většinou ty
pozitivní věci měly o dost nižší sledovanost, než ty negativní. Tak jsme říkali: „Dobře.
Musíme to ale nějak vyvážit“. Nemůžeme to zase úplně opustit, ty kritické díly,
protože ty jsou evidentně nejzajímavější pro diváky. Nebudeme se dobrovolně
připravovat o návštěvnost a o diváctvo, když vlastně víme, že tohle funguje lépe. Ke
konci jsme měli jednu sérii, která byla úplně jiná, než ostatní (Gebrian VS svět, pozn.).
Vyrazili jsme do ciziny a tam jsme natočili spoustu epizod, a ty byly vesměs kladný.
Adam říkal, že se přece nebude táhnout přes půl světa, někam, aby tam kritizoval
něco v jiné zemi. Říkal, že ho zajímají ty pozitivní věci, kterými se můžeme inspirovat i
u nás. A to je motiv, který převážil, když jsme přemýšleli nad tím, co budeme dělat za
pořad tady na MALL.TV. Logicky jsme nemohli převzít pořad Gebrian VS ve stávající
podobě, protože na to má práva Seznam, včetně jména. Adam říkal, že má ve smlouvě,
že ten pořad můžou vysílat dál a obsadit ho někým jiným. Tak to se smáli pánové.
Každopádně Adam nás přesvědčil o tom, že chce dělat věci o tom, které se mu líbí, že
už nechce být za toho negativního, že chce teď naopak rozebrat dobré věci, a že jim
chce věnovat víc času. A my jsme věděli, že budeme potřebovat show, která bude
lepší, než ta která byla na Stream.cz, minimálně formálně. To znamená, že to musí být
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delší, aby lidi dostali více informací, a že to musí lépe vypadat. To jsou dvě věci, se
kterými jsme do toho šli.
TH: Pak je tam ještě pořad PLUS/MINUS, jestli se tomu dá říkat pořad?
MK: Tomu se asi pořad říkat nedá, nebo vlastně dá. To vzniklo v mezidobí, když ještě
MALL.TV nefungovala. Chtěli jsme dát vědět, že MALL.TV se připravuje, že se tady
něco chystá. Že lidi, které jste viděli na Stream.cz, tak uvidíte později na MALL.TV. Že
už teď pro vás máme malou ochutnávku toho, co bude k vidění, tak jsme vlastně
vymysleli tenhle pořad PLUS/MINUS, což je vlastně něco jako Gebrian VS, akorát v
extrémně krátké stopáži, protože to bylo na sítě, a na Facebook nemůžete dát
desetiminutové video. Nicméně, což je úplně paradoxní, potom, co jsme to nahráli na
tu naší platformu, tak ty lidi na to koukají do dnes, i když jsou to rok stará videa. A
tenhle pořad má na ČSFD třeba 86 %, takže z tohohle jsme pochopili, že je poptávka i
po tomhle krátkém obsahu, takže teď v tom budeme pokračovat, protože ten dlouhý
pořad (Překvapivé stavby, pozn.) bude mít pauzu v létě asi tři měsíce. Pauzu vyplníme
tím, že jsme natočili ty kratičký PLUS/MINUS a ty budeme vysílat teď od konce
května.
TH: Když srovnáš platformy Stream.cz a MALL.TV, vnímáš nějak třeba větší
tvůrčí volnost?
MK: Tak ten pořad dělají pořád ti stejní lidi. My si to děláme pořád, jak chceme.
Šéfproducent je Lukáš Záhoř a ten nám do toho nemluví. Akorát teď je jiná situace,
než na Seznamu, kde jsme měli spoustu návštěvníků a snažili jsme se je chytit,
čapnout je za ruku a pustit jim nějaký obsah. Takže bylo jasné, že bude lepší obsah
pustit kratší. Tady je to naopak, tady máme nějakou videoplatformu, na kterou lidi
nejdříve musí přijít. A když už tam přijdou, tak je větší pravděpodobnost, že se chtějí
zabavit pořádně, když už se tam aktivně přihlásili a chtějí se koukat sami. Takže tam
větší smysl dávají ty delší a pořádnější formáty, aby k tomu ten divák získal větší
pouto.
TH: V roce 2014 jsi v rozhovoru pro iDnes.cz řekl, že je dobře, že konečně
posloucháme odborníky. Konečně děláme celebrity z někoho, kdo něco umí,
kdo něco ví, že to nejsou nafoukané “kvazicelebrity”, že dáš raději přednost
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odborníkovi s vadou řeči, než nějakému uhlazenému moderátorovi. Vnímáš to
pořád stejně?
MK: Podepisuju v plném rozsahu. To je vlastně, to co děláme celou dobu, dělali jsme
to na Stream.cz a děláme to tady zase.
TH: Hraje nějakou roli na obsah skutečnost, že MALL.TV patří pod skupinu ecommerce internetových obchodů?
MK: Vůbec, co si nevybojujeme, to nemáme. Naše cílová skupina se úplně nekryje s
cílovou skupinou zákazníků e-shopů Mall group. My máme vlastně v podstatě nejvíce
přímých přístupů. Negeneruje nám to návštěvnost, plus teda ze sociálních sítí jako
Facebook nebo Youtube, ale tam máme jen části videí.
TH: Co se týče inspirace, hledáte inspiraci, třeba na Youtube?
MK: Samozřejmě, nějaká inspirace vždy je. Samozřejmě koukáme na Youtube, co tam
lidi točí, jak to točí, o čem je točí. Ty, které jsou nejlepší a které nás baví a máme pocit,
že by fungovaly pro nás, pro našeho diváka, tak ty jsme leckdy oslovili. Někteří už
tady s námi jsou. Dám příklad třeba Čočík (Lukáš Codr alias Čočík má pořad na
MALL.TV pod názvem Na vlastní Čočík, pozn.), ten měl a má úspěšný kanál na
Youtube, který se nám hrozně líbil. Chtěli jsme s ním spolupracovat, a teď točí videa
pro nás. Takže to není vlastně už inspirace, ale už se snažíme spolupracovat s
hotovými tvůrci.
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