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Abstrakt 

V práci se autorka zabývá moderací zpravodajských relací s pomocí grafického 

doprovodu, který se v průběhu studiového vystoupení moderátora či redaktora zobrazuje 

na velkoformátovém pozadí. Cílem práce je prostřednictvím rozhovorů s několika 

pracovníky zpravodajského kanálu ČT24 postihnout, co obnáší příprava a výroba těchto 

příspěvků, jak vypadá jejich odbavení a jakým způsobem jsou do celého procesu zapojeni 

různí členové zpravodajské posádky. Jednotlivé fáze autorka ilustruje na třech vybraných 

pořadech z produkce ČT24. Jejich relace v rámci jednoho vysílacího dne následně 

zkoumá metodou kvalitativní analýzy obsahu a popisuje konkrétní formy interaktivních 

příspěvků, které zde byly využity. Úvodní část textu nabízí výchozí teoretické informace 

– představí základní pojmy spojené se zkoumaným fenoménem a následně se věnuje 

digitalizaci, charakteristice zpravodajských studií ČT24, roli moderátora ve zpravodajství 

a zpravodajské grafice. 

 

Abstract 

In this thesis the author deals with the phenomenon of broadcast presentation with the 

help of graphic accompaniment, which is displayed on a large-format background during 

the studio performance of a news anchor. This thesis focuses on what the preparation and 

production of these articles entails, how they are handled and how various members of 

the television crew are involved in the whole process. This is achieved through interviews 

with several employees of the ČT24 news channel.  Individual phases are represented by 

three selected programs produced by ČT24. Their broadcast throughout one specific day 

is then examined by the method of qualitative analysis of the content and describes which 

forms of interactive contributions were applied. The introductory part of the thesis offers 

basic theoretical background. It introduces the general concepts associated with the 

researched phenomenon and consequently deals with digitisation, the characteristics of 

ČT24 broadcast studios, and lastly, the role of the news presenters and news graphics.
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Úvod 

Neustálý technologický pokrok vnáší do procesu televizní zpravodajské tvorby 

element dynamických změn. Zejména v posledních letech můžeme pozorovat, jak se 

v důsledku toho mění práce moderátorů a v průběhu zpravodajských relací přibývá jejich 

interakce s počítačovou infografikou. S přechodem k digitálním technologiím přítomnost 

grafiky ve zpravodajských pořadech významně posílila. Na obrazovce ji divák nevídá 

pouze jako doplněk reportážního příspěvku, logo pořadu nebo informační lištu, ale také 

jako obrazový doprovod promítaný z plazmové obrazovky ve studiu, který dokresluje 

sdělení moderátora. Ten potom – nejčastěji s pomocí elektronického zařízení jako je 

tablet nebo přímo dotykem na obrazovku – prezentaci samostatně ovládá. 

Moderování s pomocí grafického doprovodu a interaktivních technologií si obdobně 

jako ostatní televizní kanály po celém světě osvojila i zpravodajská stanice ČT24.  

Od ledna roku 2011, kdy tuto metodu v tehdy nově zrekonstruovaném studiovém 

komplexu SK-6 využila vůbec poprvé1, již v práci s ní urazila kus cesty. Moderátoři  

a redaktoři za doprovodu připravených grafických prezentací a s tabletem v ruce odbavují 

předtáčené i živě vysílané pořady na denní bázi.  

K rozvoji tohoto fenoménu přispěla především technologická modernizace studiových 

komplexů. Klíčové přitom byly dvě studiové přestavby – v případě studia SK-8,  

ze kterého se vysílá i hlavní zpravodajská relace Události, šlo o kompletní rekonstrukci 

v roce 2012 a následné dílčí úpravy dva roky poté.2 V případě komplexu SK-6, kde se 

připravuje například pořad Studio 6, to byla kompletní rekonstrukce v roce 2016.  

K vybavení studia tehdy přibyla velká projekční stěna, která zařazení počítačové 

infografiky jako obrazový doprovod výrazně zjednodušila.3 

Následující bakalářská práce si klade za cíl představit interaktivní zpravodajskou 

moderaci coby rychle se rozvíjející fenomén, kterému dosud na poli odborné literatury 

nebylo věnováno mnoho pozornosti. Práce moderátorů a redaktorů s grafickým 

 

1 První prezentaci s pomocí dotykové plazmové obrazovky zařadil ranní pořad Studio 6, a to u přehledu 
denního tisku. (Viz ČESKÁ TELEVIZE. Studio 6 [online]. 3. ledna 2011. [cit. 2021-04-15]. Dostupné 
z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/211411010100103.) 
 
2 ČESKÁ TELEVIZE. Události v nových barvách: Modrou a červenou doplňuje bílá. [online]. 2014. [cit. 
2021-04-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1649302-udalosti-v-novych-barvach-
modrou-a-cervenou-doplnuje-bila. 
 
3 ČESKÁ TELEVIZE. Projekční stěna i skleněná podlaha. Studio 6 prošlo kompletní rekonstrukcí 
[online]. 2016. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1676134-projekcni-
stena-i-sklenena-podlaha-studio-6-proslo-kompletni-rekonstrukci. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/211411010100103
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1649302-udalosti-v-novych-barvach-modrou-a-cervenou-doplnuje-bila
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1649302-udalosti-v-novych-barvach-modrou-a-cervenou-doplnuje-bila
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1676134-projekcni-stena-i-sklenena-podlaha-studio-6-proslo-kompletni-rekonstrukci
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1676134-projekcni-stena-i-sklenena-podlaha-studio-6-proslo-kompletni-rekonstrukci
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doprovodem je přitom v současné době nedílnou součástí prezentace nejen 

zpravodajských, ale i publicistických pořadů. 

Samotný text práce je rozdělen na dvě hlavní části. V té první, teoretické, jsou 

charakterizovány základní pojmy, které definuje již v samotný název práce, a s nimiž se 

operuje převážně v prostředí České televize. Dále je zde popsáno, jaké nároky jsou 

kladeny na výbavu zpravodajských studií, aby tento druh moderace bylo vůbec možné 

zrealizovat. Představena je následně i úloha moderátorů, včetně těch vystupujících 

v rámci zpravodajského kanálu ČT24 a také zpravodajská grafika – tedy samotný obsah 

prezentací, kterým jsou plněny studiové projekce.  

Praktická část práce je pak věnována třem konkrétním pořadům z programové nabídky 

ČT24, a to pořadům Studio 6, Události a 90’ ČT24. Všechny tři formáty interaktivní 

moderaci každodenně využívají, a i z toho důvodu je právě na nich fenomén ilustrován. 

V praktickém segmentu je mým cílem postihnout, kdo všechno se musí do procesu 

přípravy, výroby a následně odbavení interaktivních příspěvků spolu s moderátory zapojit 

a v čem konkrétně spočívá jejich úloha.  

Text nabízí celkem dvě výzkumné metody: tou první jsou dva strukturované a čtyři 

polostrukturované rozhovory, jež jsem provedla s různými pracovníky ČT24. 

Z rozhovorů jsem čerpala zejména v praktické části práce, o některé pasáže se opírám ale 

i v segmentu teoretickém. K ilustraci konkrétních situací, kdy moderátoři či redaktoři 

pracují s interaktivní prezentací, je pak využito kvalitativní analýzy obsahu. Vlivem 

dostupnosti televizního archivu zvolených pořadů rozebírám jejich odvysílané relace,  

a to konkrétně ze dne 16. prosince 2020, kdy bylo ústředním tématem dne schvalování 

státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně. 

Na rozdíl od schválených tezí se práce odchyluje z hlediska větší logičnosti 

v pojmenování i řazení jednotlivých kapitol, a to jak ve své teoretické, tak i praktické 

části. Hlavní obsahová specifika jsou nicméně zachována. V prvním segmentu je pak 

rozšířen teoretický rámec vztahující se ke zpravodajské grafice. Ten jsem se rozhodla 

zařadit proto, abych lépe popsala jednotlivé druhy zpravodajských grafik, které v druhé 

části práce analyzuji. V segmentu praktickém je pak práce strukturována nikoli dle 

schválených tezí, ale výzkumných otázek. Ty jsem si stanovila poté, co jsem měla 

možnost se již v prostředí České televize se zkoumanou problematikou detailněji 

seznámit. Po konzultaci s vedoucím práce jsem se do této části rozhodla zařadit i hlavní 
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zpravodajskou relaci Události, která je aktuálně odbavována z virtuálního studia. Bez 

analýzy tohoto pořadu by nebylo možné ilustrovat, jaká specifika v tomto prostředí 

moderace obnáší oproti pořadům Studio 6 a 90’ ČT24 – ty totiž shodně vznikají ve studiu, 

v němž se využívají odlišná zobrazovací zařízení.  

Téma bakalářské práce jsem si zvolila z několika důvodů. Těmi akademickými byl 

jednak výběr rozhlasové a audiovizuální specializace v rámci mého bakalářského studia, 

jednak již zmíněná nepopsanost zkoumané problematiky. Z těch mimoškolních to je 

především mé působení ve zpravodajství České televize, kde aktuálně druhým rokem 

pracuji na pozici redaktorky a s řadou v textu popisovaných jevů se při své práci dostávám 

do styku. Při psaní práce jsem tedy vycházela i z vlastního pozorování, výzkum jsem se 

nicméně snažila nastavit tak, aby text vznikal bez hodnotového zatížení a danou 

problematiku následně uchopil co nejkomplexněji. V teoretických pasážích jsem se pak 

maximálně snažila čerpat z dostupné odborné literatury a současně z absolventských 

prací, které se rovněž věnují televizní problematice. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. 1 Interaktivní metody moderace (plazma, full grafika) 

V současné době nachází interaktivita uplatnění napříč různými obory. Širší definici 

tohoto původně latinského termínu najdeme například v Novém akademickém slovníku 

cizích slov, který ji definuje jako „vzájemné působení dvou a více činitelů“4. 

V oblasti digitálních technologií pak o interaktivitě mluvíme ve chvíli, kdy uživatel 

dává podněty zařízení, a to pak na ně určitým způsobem naváže. Může jít například 

o pohyb, slovní příkaz nebo dotyk. Uživatel iniciuje nějakou akci, na kterou pak zařízení 

podle svých možností reaguje.5 Analogicky můžeme odvodit princip interaktivní 

moderace ve zpravodajství: moderátor nebo redaktor využívá při svém výkladu 

technologie, které reagují na jeho podněty.6 

Na interaktivní technologie v televizním zpravodajství lze v první řadě pohlížet jako 

na nástroj zpravodajské moderace. Zařízení, které moderátoři v současnosti používají 

nejčastěji, je tablet7. Moderátor s jeho pomocí ovládá grafický doprovod, který se 

divákovi ukazuje na zobrazovacím zařízení jako je projekční plocha nebo plazmová 

obrazovka. Další variantou je pak přímá interakce prezentujícího se zobrazovacím 

zařízením. Plazmové obrazovky, které to technologicky umožňují, můžou moderátoři 

ovládat dotykem na jejich plochu. 

Interaktivní technologie současně ovlivňují podobu sdělení, které se dostává 

k divákovi. Podle systémového inženýra České televize Michala Šmucra mají tu výhodu, 

že s nimi lze některé informace prezentovat názorněji, což divákům pomáhá lépe údaje 

zpracovat a zapamatovat si je: „Cílem bylo, aby se s pomocí interaktivní technologie 

dokreslovalo to, o čem moderátor nebo redaktor zrovna mluví.“8 Šmucr současně 

upozorňuje, že použití interaktivních technologií ani tato metoda moderace nemá být 

 

4 KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2008. s. 339. ISBN 80-200-
1415-2. 
 
5 IT SLOVNÍK.cz. IT-SLOVNIK.CZ TEAM. [online]. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://it-
slovnik.cz/pojem/interaktivni 
 
6 Tamtéž. 
 
7 Malé elektronické zařízení, s jehož pomocí lze dotykem na obrazovku na dálku ovládat zobrazovací 
zařízení (plazmu, projekční plochu) ve studiu. 
 
8 Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor s Michalem Šmucrem, 12. 12. 2020. 

https://it-slovnik.cz/pojem/interaktivni
https://it-slovnik.cz/pojem/interaktivni
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samoúčelná: „(…) Je potřeba vědět přesně a precizně, co tím chcete ve vysílání říct a na 

co se to hodí. Z hlediska dotykových obrazovek je z mého pohledu nejvhodnější aplikace 

v zahraničním zpravodajství – třeba při ježdění do různých míst na mapě, případně při 

zvýrazňování částí objektů. V takovém případě to funguje úplně přirozeně jako ilustrace 

toho, co moderátor právě říká.“9  

 

Interaktivní moderace se proto využívá především u samostatných studiových 

příspěvků, které mají divákovi popsat určitou problematiku názorněji než například 

několikasekundové čtené zprávy. Moderátor prezentuje téma a s pomocí tabletu ovládá 

grafický obrazový doprovod, který se za ním objevuje na zobrazovacím zařízení. Na 

základě toho, jaké zařízení moderátor k prezentaci používá a v jaké velikosti se grafika 

zobrazuje, rozlišujeme pojmy plazma a full grafika10: 

 

• plazma: prezentace moderátora nebo redaktora u „velkoformátové plazmové 

obrazovky“11; způsob ovládání se odvíjí od technologie plazmy: dotykovou obrazovku 

může moderátor ovládat dotykem na její plochu, nedotykovou s pomocí tabletu; na 

základě studiové technologie může být plazma skutečná nebo virtuální 

 

• full grafika: prezentace moderátora u „plnoformátového obrazového pozadí“12; 

grafika může být promítána taktéž ze skutečné studiové dekorace (projekční stěna, 

videozeď) nebo z virtuální plochy; prezentující k obsluze projekce používá tablet 

 

Jaký je základní rozdíl mezi uvedenými formáty? Zejména ve velikosti zobrazovací 

plochy dekorace, kterou moderátor při prezentaci využívá. Zvolený formát pak do značné 

míry určuje, co je možné v prezentaci zobrazit. Při odbavování se pak liší i styl prezentace 

 

9 Viz tamtéž. 
 
10 Tato terminologie se využívá v prostředí zpravodajství České televize. Zda s pojmy operují i jiné 
televizní stanice, práce nezkoumá. Zahraniční zdroje ani dostupné články na webu, o které se tato práce 
opírá, ale s pojmy plazma a full grafika nepracují. 
 
11 OSVALDOVÁ, B. a Kolektiv. Zpravodajství v médiích. kap. Obraz, slovo, reálné zvuky a infografika 
v televizním zpravodajství. LOKŠÍK, M. 3.vydání. Praha: Karolinum. 2020. s. 88. ISBN 978-80-246-
4612-1. 
 
12 Viz tamtéž. 
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příspěvku – zatímco u plazmové obrazovky zůstává stát moderátor na místě,  

u několikametrové projekční plochy se často přidává i element pohybu.13 

1.1.1 Vliv digitalizace na televizní zpravodajství 

K polovině 20. století datujeme vznik digitálního14 záznamu zvuku a obrazu. Díky 

němu se lidem otevřela cesta k řadě technologií a elektronických zařízení jako je mobilní 

telefon nebo osobní počítač. Digitalizaci lze v širším smyslu chápat jako proces 

začleňování těchto technologií do různých oblastí výroby i společenského života. Totéž 

můžeme aplikovat i na média, která digitální technologii postupně zapojila do svých 

výrobních procesů a nahradila jí technologie15, které jí předcházely.16 

V prostředí televizního zpravodajství digitalizace proměnila výrobní postupy i metody 

žurnalistické práce, současně přinesla další možnosti, jak televizní obsah distribuovat 

mezi publikum. Bez vysoce výkonné digitální techniky a serverových technologií by se 

již vysílání televizních stanic v podobě, jakou ji dnes známe, neobešlo. 

Na jakém principu funguje digitální záznam a jaké jsou jeho hlavní výhody oproti 

tomu analogovému? Slovo digitální je volně překládáno také jako číslicový nebo binární, 

digitální záznam lze proto zjednodušeně chápat jako práci s informací v podobě binárního 

kódu (tedy jedniček a nul).17 Digitálně zaznamenaný obraz a zvuk na rozdíl od analogu 

neztrácí kvalitu při přenosu nebo při dalším zpracovávání jako je kopírování nebo editace. 

Mimo jiné proto jsou možnosti práce s materiálem mnohotvárnější.18 

Jako první se digitalizace ve zpravodajství začala projevovat na snímací a záznamové 

technice. Analogové kamery a fotoaparáty postupně nahradily zařízení digitální. 

Obdobný proces proběhl i v případě uchovávání dat.19 Jak uvádí i Osvaldová s Haladou, 

 

13 Konkrétní příklady studiových vystoupení moderátorů popisuje praktická část této práce. 
 
14 Digitální (z angl. slova digit = číslice). 
 
15 Analogová, následně elektronická. 
 
16 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. s. 66. ISBN 978-80-246-3752-5. 
 
17 POISL, Zbyněk. Jak funguje analogové a digitální vysílání. www.lupa.cz. [online]. Praha, 12. 9. 2006. 
[cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/jak-funguje-analogove-a-digitalni-vysilani/ 
 
18 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. s. 67. ISBN 978-80-246-3752-5. 
 
19 Kazety s analogovým záznamem vystřídaly nosiče se záznamem digitálním. Ve zpravodajství ČT se 
v současnosti využívají takzvané XDCAMy. 
 

http://www.lupa.cz/
https://www.lupa.cz/clanky/jak-funguje-analogove-a-digitalni-vysilani/
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výše uvedené změny by nemyly možné bez rozvoje tzv. mikroprocesorů, tedy vysoce 

integrovaných elektrických obvodů schopných zpracovávat velkou kapacitu dat  

v krátkých časových intervalech.20  

Digitalizace měla vliv i na rozvoj osobních počítačů, které jsou pro většinu pracovníků 

zpravodajství základním pracovním nástrojem. S jejich pomocí například redaktoři, 

editoři nebo moderátoři ovládají redakční systém21 – rozhraní, ve kterém se připravují 

bodové scénáře jednotlivých pořadů, a ze kterého se následně vysílání odbavuje.  

V počítačových programech střihači zpracovávají reportážní příspěvky do vysílání,  

v grafických programech zase vzniká veškerá zpravodajská grafika v reportážích, 

studiových vstupech redaktorů a moderátorů i celková vizuální identita pořadu.22 

Jednou z nejvýznamnějších etap v procesu digitalizace televizního zpravodajství byl 

podle Martina Lokšíka přechod na plně integrovaný digitální systém serverových 

technologií označovaný jako DNPS23. Systém umožnil „komplexní a plnoformátové 

zpracování audiovizuálních informací v podobě datových souborů, organizaci veškeré 

výroby, odbavování zpravodajských relací ze serverových terminálů a technologickou 

konvergenci s internetem zajišťující online vysílání zpravodajské stanice na webu  

a použití dalších webových aplikací.“24 

Digitalizace se projevila i v samotném přenosu televizního signálu. Vysílání 

v digitálním standardu (DVB) se oproti analogu vyznačuje vyšší obrazovou a zvukovou 

kvalitou a současně i širší nabídkou televizních programů, ze kterých si divák může 

 

20 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. s. 67–68. ISBN 978-80-246-3752-5. 
 
21 Pracovníci zpravodajské stanice ČT24 využívají redakční systém Octopus. Pro moderátora, členy 
redakce i režii funguje tentýž systém jako společná pracovní platforma, ve které provádí různé úkony 
spojené s výrobou pořadu i jeho odbavením. Díky systému mají jednotliví uživatelé přehled, kdo na čem 
v dané chvíli pracuje. Množství úkonů, které můžou jednotliví uživatelé provádět (například psaní 
reportáží, sestavování bodových scénářů nebo odbavování relace) je odstupňováno podle zaměstnanecké 
hierarchie. 
 
22 Počítačové grafice se podrobně věnují následující kapitoly v teoretické části práce, která je věnována 
grafice v televizním zpravodajství (viz 1.3 Grafika v televizním zpravodajství). 
 
23 DNPS = Digital News Production System. V celosvětovém měřítku došlo k přechodu na systém DNPS 
na počátku třetího tisíciletí. V České televizi byl budován od roku 2003. (viz tamtéž) 
 
24 OSVALDOVÁ, B. a Kolektiv. Zpravodajství v médiích. kap. Televizní zpravodajství a nové 
technologie. LOKŠÍK, M. 3.vydání. Praha: Karolinum. 2020. s. 103. ISBN 978-80-246-4612-1. 
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vybírat.25 V Česku se v oblasti pozemního digitálního vysílání již plně přešlo 

k vysílacímu standardu DVB-T2.26 Díky němu můžou diváci sledovat řadu programů ve 

vysoké (HD) kvalitě.27  

Technologický pokrok spojený s digitalizací nezůstal pouze u záznamové techniky, 

výbavy redakce nebo přenosu televizního signálu. Obdobně, jako si lidé mají možnost 

koupit stále výkonnější a dokonalejší elektroniku jako tablety nebo tenké plazmové 

obrazovky do svých domácností, pořizují je i televizní stanice pro svá studia. I přes 

vysoké vstupní náklady studia přebírají současné technologické trendy a jsou pravidelně 

modernizována. 

1.1.2 Televizní studia a studiová technika 

Televizní studio – to je místo vzniku televizního pořadu i „důležitá součást 

produkčního televizního procesu“.28 Jeremy Orlebar studio popisuje jako „prostředí 

s více kamerami umožňující vytvořit celý program na jednom místě“.29 Televizní studia 

jsou zvukově izolovaná, mají rovnou podlahu a vysoký strop se světly. Součástí každého 

studia má být minimálně čtyři nebo pět kamer, mikrofonové jeřáby, zvukový mixážní 

pult, stálý světelný systém a režie, odkud je relace odbavována. 

Studia se od sebe liší nejen velikostí, ale i dostupnými technologiemi. Od toho se pak 

odvíjí, co je v nich možné realizovat. Dle technologií, které studio využívá, rozlišujeme 

studia skutečná a virtuální: 

Ve skutečném studiu je grafika promítána z reálných zobrazovacích (také 

projekčních) zařízení, nejčastěji plazmových obrazovek nebo projekčních ploch. Jejich 

použití je vyústěním procesu digitalizace, na což ve své práci upozorňuje i Andrea 

 

25 Přenos digitálního vysílání probíhá v rámci digitálních sítí označovaných jako multiplex. V rámci 
jednoho multiplexu mají diváci k dispozici televizní i rozhlasové programy a doplňkové služby na 
vyžádání. (Viz HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie 
oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. s. 68. ISBN 978-80-246-3752-5.) 
 
26 Poslední vysílač v předchozím standardu DVB vypnuly České radiokomunikace 29. října 2020. 
Původně měl proces skončit již v červenci toho roku, zbrzdila jej ale koronavirová pandemie. 
 
27 Oproti klasickému (SD) vysílání jde o přenos signálu s vysokým rozlišením, nejčastěji ve formátu 
1280x720 pixelů. Rozlišení obrazovky je pak nejčastěji v poměru stran 16 : 9.  Česká televize začala 
přenos ve vysoké kvalitě testovat v srpnu roku 2009. V pozemním standardu DVB-T2 můžou diváci ČT 
v současné době naladit ve formátu HDTV vysílání všech stanic s výjimkou ČT3. 
 
28 ORLEBAR, J. Kniha o televizi. 4. vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2012. s. 182. 
ISBN 978- 80-7331-246-6. 
 
29 Tamtéž. 
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Hrabáková: „Vzhledem k přechodu na vysílání ve vysoké kvalitě je třeba pracovat 

s obrazovou informací ve vysoké kvalitě už ve studiu. Ze zobrazovacích zařízení jsou 

v současné době v televizních studiích nejčastěji používány plazmové studiové obrazovky, 

ty z tohoto důvodu vyžadují zvýšenou péči, protože jakékoliv menší poškození jejich 

povrchu je pak ve vysílání vidět.“30 

Plazmy se ve studiích objevují v několika velikostech a jsou v nich různě 

komponovány.  V případě, že je plazma dotyková, může mít využití i při interaktivním 

vstupu moderátora či redaktora, který ji následně ovládá dotykem na samotnou 

obrazovku. Další možností ovládání je prostřednictvím tabletu. S pomocí plazmy může 

prezentující samostatně odbavit komplexní příspěvek, současně se dají využít i k živému 

vstupu redaktora či videorozhovoru. Ve chvíli, kdy plazma není aktivně využívána 

moderátorem, z ní může být promítáno například logo pořadu či stanice nebo záběry31, 

která tematicky doplňují příspěvek. 

V některých současných studiích plní úlohu plazmových obrazovek velké projekční 

plochy. Z technologického hlediska využívají takzvanou zadní projekci se systémem 

dvou zrcadel.32 Díky tomu, že je projektor umístěný za plochou, odpadá problém 

vrženého stínu a současně i riziko, že by paprsek oslnil moderátora. Plochy navíc nejsou 

tak náchylné k manuálnímu poškození jako právě plazmy. Hlavní výhodou jejich užití ve 

studiu je pak zejména jejich velikost – ta přináší režii pestřejší možnosti práce se záběry 

během vysílání pořadu. Moderátor může být při prezentaci delší dobu snímán v širokém 

záběru, jelikož grafika nebo jiná obrazová informace33 promítaná na projekční plochu je 

pro diváka dostatečně čitelná.  

 

30 HRABÁKOVÁ, Andrea. Funkce obrazového editora v televizním zpravodajství. Praha, 2020. s. 26. 
Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 
studií a žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Mgr. Martin 
Lokšík. 
 
31 V televizní praxi jsou tyto záběry označovány zkratkou PDK (také podkresy, podkresové záběry). 
 
32 Paprsek z projektoru nejprve směřuje do menšího z nich, odtud se odrazí k druhému zrcadlu a následně 
teprv na projekční plochu. (Viz ČESKÁ TELEVIZE. Projekční stěna i skleněná podlaha. Studio 6 prošlo 
kompletní rekonstrukcí [online]. 2016. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1676134-projekcni-stena-i-sklenena-podlaha-studio-6-proslo-
kompletni-rekonstrukci) 
 
33 Obrazová informace (také OI, oíčko) – v televizním zpravodajství ČT veškerý obrazový materiál 
(video, grafika, fotografie, animace), který doplňuje sdělení moderátora ze studia prostřednictvím 
některého z projekčních systémů. (Viz HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: 
výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. s. 113-114. 
ISBN 978-80-246-3752-5. 
 

https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1676134-projekcni-stena-i-sklenena-podlaha-studio-6-proslo-kompletni-rekonstrukci
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1676134-projekcni-stena-i-sklenena-podlaha-studio-6-proslo-kompletni-rekonstrukci
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Opakem skutečného studia je studio virtuální. Tento druh studia lze také 

charakterizovat jako „složení reálného obrazu moderátora vsazeného do umělého 

grafického prostředí“. 34 Obrazové prvky se na rozdíl od studia skutečného nepromítají 

na plazmách nebo projekčních stěnách, ale vznikají na virtuální ploše metodou 

takzvaného klíčování, kdy počítač nahradí část obrazu snímaného jednou kamerou 

obrazem z jiného zdroje. Díky jednotné barvě plochy, která je za moderátorem (nejčastěji 

se využívá modré nebo zelené bezešvé plátno) dokáže počítač nahradit celou její oblast 

libovolným obrazem.35 

Výhodou virtuálního studia je možnost jednoduché výměny prostředí tak, aby 

vyhovovalo vysílání různých pořadů. Oproti skutečnému studiu navíc odpadá péče 

o projekční plochu a plazmové obrazovky. Podobně jako u projekční plochy může být  

i u virtuálního studia využita ke klíčování různě velká oblast – ta pak plní tutéž funkci, 

jako právě projekční plocha nebo plazmová obrazovka.  

V současné době televizní stanice využívají skutečné i virtuální studiové prvky 

a v závislosti na jednotlivých pořadech volí vhodná studia. Stále oblíbená je i klasická 

studiová koncepce velícího střediska, která se nejčastěji uplatňuje v kontinuálním 

vysílání. 

1.1.2.1 Televizní studia ČT24 

1.1.2.1.1 Studio 6 

Studiový komplex SK-6 je jeden ze čtyř36 zpravodajských studiových komplexů 

v budově zpravodajství na Kavčích horách a pracuje s reálnými projekčními 

technologiemi i dekoracemi. Poslední kompletní rekonstrukcí studio prošlo v roce 2016. 

Přestavba měla zaručit, že bude schopné reagovat na mimořádné události a přizpůsobí se 

současným trendům ve zpravodajství: „Například v okamžiku, kdy nastanou povodně, 

 

34 ZEMČÍK, Vít. Grafický design zpravodajství České televize v kontextu mediální konvergence. Brno, 
2014. s. 25. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce doc. Mgr. 
Jakub Macek, Ph.D. 
 
35 HOMOLKA, Jan, 2017. Vliv informačních technologií na proměnu televizního zpravodajství 
České televize. Praha. s. 34. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. 
 
36 Mezi studia patří i studiový komplex SK-7, ze kterého vysílá program ČT Sport. Jelikož sportovní 
zpravodajství není předmětem zkoumání této práce, podrobně se mu v následujících kapitolách věnovat 
nebudu. 
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jsou základní součástí zpravodajství okamžité vstupy reportérů, a to staré studio 

neumožňovalo.”37 

V roce 2016 vznikalo studio znovu prakticky od základu – přibyla skleněná podlaha 

i velká celistvá projekční plocha, která je dominantou celého studia. Právě ta umožnila 

vedle reportáží a rozhovorů zařadit různé typy grafik, které bývají součástí vstupů 

moderátorů nebo redaktorů ve studiu. Součástí některých pořadů je i nedotyková plazma, 

která se rovněž využívá při odbavování rozhovorů, studiových příspěvků nebo promítání 

fotografií či loga pořadu. Kvůli přechodu z SD vysílání na HD formát prošlo rekonstrukcí 

i zázemí přilehlé režie. 

Ze studiového komplexu SK-6 se aktuálně odbavuje například ranní pořad Studio 638, 

Interview ČT24, 90’ ČT24 (také Devadesátka), nebo Horizont ČT24. Každý pořad má 

svou specifickou grafiku, podsvícení i dekorace. Obdobně jako u virtuálního studia je zde 

možné moderování ve stoje. Snímání obrazu ve studiu zajišťují celkem tři kamery a jeden 

kamerový jeřáb. 

1.1.2.1.2 Studio 8 

Studiový komplex SK-8 je virtuální studio umístěné v suterénu budovy zpravodajství. 

Od jeho rekonstrukce v roce 2012 se zde každý den odbavuje hlavní zpravodajská relace 

Události, předtáčí se tady ale i některé publicistické pořady jako třeba 168 hodin, 

Reportéři ČT nebo Objektiv. 

Po rekonstrukci v roce 2012 studio využívalo ve větší míře i reálné dekorace (součástí 

byla dotyková plazmová obrazovka i několik obrazovek klasických), dnes už je studio 

kromě pultu pro moderátora a skládací podlahy39 plně virtuální. V grafických programech 

je vytvářeno celé prostředí studia včetně plazmy, ze které moderátoři odbavují příspěvky 

nebo se s jejich pomocí spojují s reportéry nebo hosty v terénu.  

V průběhu vysílání pořadu Události se za moderátory objevují plazmy dvě. Z menší 

plazmy v levé polovině obrazu je nejčastěji promítáno logo pořadu. Interaktivní 

 

37 ČESKÁ TELEVIZE. Projekční stěna i skleněná podlaha. Studio 6 prošlo kompletní rekonstrukcí. 
[online]. 2016. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1676134-projekcni-
stena-i-sklenena-podlaha-studio-6-proslo-kompletni-rekonstrukci 
 
38 Z pojmenování studia vychází i název pořadu. 
 
39 V případě hlavní zpravodajské relace Události jde o půdorys zeměkoule. 
 

https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1676134-projekcni-stena-i-sklenena-podlaha-studio-6-proslo-kompletni-rekonstrukci
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1676134-projekcni-stena-i-sklenena-podlaha-studio-6-proslo-kompletni-rekonstrukci
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příspěvky a videohovory moderátoři odbavují z větší plazmy, která je v pravé části 

obrazu. Ta dále může být využita celá, nebo pouze její pravá či levá část. 

Stejně jako ve studiovém komplexu SK-9 obraz snímají čtyři kamery, přičemž kamera 

č. 4 je studiový jeřáb. Počet kamer, které v daný moment snímají obraz, se odvíjí od pozic, 

kterou zaujímají moderátoři.40 Celý pořad je po přesunu do SK-8 v roce 2012 

moderátorskou dvojicí odbavován ve stoje. 

1.1.2.1.3 Studio 9 

Studio 9 (dále taky studiový komplex SK-9) je podle současného programového 

schématu zejména studiem kontinuálního vysílání. To se skládá z pravidelných 

zpravodajských bloků, Zpráv41, a pořadu Studio ČT24, přičemž každý všední den se takto 

vysílá v úseku mezi desátou až osmnáctou hodinou. Dále zde vzniká hlavní regionální 

zpravodajská relace Události v regionech a Předpověď počasí. Do roku 2012 se odtud 

odbavoval i pořad Události. 

Dosud poslední rekonstrukcí prošlo studio i režijní místnost v roce 2018 – jednalo se 

o komplexní výměnu technologie z SD na HD, což stejně jako v případě studiového 

komplexu SK-6 umožnilo přechod k výrobě a vysílání pořadů ve vysokém 

rozlišení.42 V současné době studio pracuje jak s reálnými, tak virtuálními prvky.43 

SK-9 je zakomponován do prostředí zpravodajského newsroomu44, čemuž odpovídá 

i forma vysílání. Moderátor sedí u stolu ve tvaru písmene U a zůstává zde po celou dobu 

relace. Po pravé i levé straně od moderovacího pultu jsou na stěně rozmístěny tzv. oriony, 

panely složené z několika plazmových obrazovek. Při přímém záběru hlavní kamerou 

 

40 V pořadu Události se rozlišuje celkem 5 pozic moderátora označovaných písmeny A-E. 
 
41 Jde o zpravodajské přehledy, které jsou pravidelnou součástí pořadů Studio 6 a Studio ČT24. Každý 
všední den se ve struktuře těchto pořadů objevují co patnáct minut (Studio 6) nebo půl hodiny (Studio 
ČT24), a to nejčastěji v délce mezi třemi až pěti minutami. Výjimkou jsou relace Zprávy v 9, Zprávy ve 
12 a Zprávy v 16, které mají půlhodinovou stopáž.  
 
42 Viz ELVIA. ČT Praha - modernizace SK9. [online]. 2018. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 
https://www.elvia.cz/reference/333/58/ct-praha-modernizace-sk9-2018/ 
 
43 Součástí studia je zelená plocha, na které metodou klíčování vzniká předpověď počasí. 
 
44 newsroom [nju:zru:m] (z angl. news = zprávy, zpravodajský, room = redakce, sál) – zpravidla hlavní 
redakční zázemí zpravodajství, místnost, kde jsou shromažďovány informace (zejména z domácích a 
zahraničních agentur, od reportérů z terénu nebo dalších médií) a následně zpracovávány do podoby, 
která je určena k vysílání. Newsroom televizní stanice může být současně i prostředím, ze kterého se 
daný pořad přímo vysílá. (viz HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad 
pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. s. 158. ISBN 978-80-
246-3752-5.) 
 

https://www.elvia.cz/reference/333/58/ct-praha-modernizace-sk9-2018/
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sedí moderátor uprostřed mezi nimi a za sebou má skleněný průhled do prostor přilehlého 

velína, kde se kontinuální vysílání připravuje.45 

Snímání zpravodajské relace zajišťují opět čtyři kamery. Hlavní kamera (označována 

jako kamera č. 2) je odpovědná za přímý záběr, který bývá často dynamický.46 Po levé 

straně od hlavní kamery je umístěna kamera č. 3, která snímá pravý blok plazmových 

obrazovek. Kamera č. 1, umístěna naopak po pravé straně od té hlavní, se pak využívá ke 

snímání hosta ve studiu. Čtvrtá kamera zabírá celé studio z nadhledu.47 Před každou  

z kamer je umístěno čtecí zařízení pro moderátora. 

 

1. 2 Moderátor a zpravodajská stanice ČT24 

1.2.1 Role moderátora ve zpravodajství  

Televizní moderátor – to je tvář zpravodajského pořadu, průvodce televizním vysíláním 

i prostředník mezi divákem a zpravodajským zákulisím. Na moderátora lze pohlížet i jako 

na koncovou část tzv. gatekeepingu – mediálního procesu selekce informací, které se 

prostřednictvím média dostanou k publiku.48  

Podle Boyda i „přes tvrdou práci reportérů, režisérů a všech ostatních členů 

zpravodajského týmu bude reputace televizní stanice vždy stát a padat s výkonem několika 

málo lidí, kteří jsou na televizním obraze – zatímco dobrý moderátor může sledovanost 

stanice pozvednout, ten špatný ji může velmi snadno zničit”.49 Hlavními kvalitami 

moderátora jsou podle autora kouzlo osobnosti, důvěryhodnost, profesionalita, precizní 

hlasový projev, správná artikulace, vřelost projevu i sofistikovaný vzhled. V kombinaci 

se získanými zkušenostmi má moderátor za úkol udržovat pořad pohromadě.50  

 

45 HRABÁKOVÁ, Andrea. Funkce obrazového editora v televizním zpravodajství. Praha, 2020. s. 29. 
Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 
studií a žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Mgr. Martin 
Lokšík. 
 
46,,Kameraman nejdříve zabírá celé studio a poté transfokací najíždí na moderátora a končí staticky 
polocelkem.” (viz tamtéž) 
 
47 Tamtéž. 
 
48 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 38. ISBN 80-7367-096-8. 
 
49 BOYD, Andrew, Peter STEWART a Ray ALECANDER. Broadcast journalism: techniques of radio 
and television news. 6th ed. Amsterdam: Focal, 2008. s. 170. ISBN 978-0-240-81024-9. 
 
50 Tamtéž. 
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Prezentační styl moderátorů pak značně zrcadlí povahu televizních stanic – míra 

přátelskosti a vřelosti se odvíjí od toho, jak moc chce daná stanice své publikum bavit. 

Čím více se pořad či stanice zaměřuje na element zábavy, tím více uvolněný a neformální 

projev se dá očekávat i od moderátora. Naopak stanice, které svou práci prezentují jako 

produkt seriózní žurnalistiky, inklinují spíše ke střídmějšímu tónu projevu.51 

Zejména v případě seriózních zpravodajských stanic se potvrzuje, že jsou na 

moderátora kladeny vysoké profesní nároky. I výše citovaný Andrew Boyd uvádí, že 

stereotypní nahlížení moderátora coby někoho, kdo přijde do zpravodajského studia deset 

minut před vysíláním a jednoduše přečte zprávy na kameru, je v tomto případě více než 

daleko od pravdy.52 Od moderátorů se očekává stejná horlivost k získávání informací jako 

v případě reportérů – měli by mít ucelený přehled o denní zpravodajské agendě  

a v jednotlivých tématech se dobře orientovat. Jejich znalosti se pak projeví v živých 

studiových rozhovorech nebo při mimořádných událostech – v situacích, kdy se vysílání 

z minuty na minutu přestává odbavovat podle předem připraveného scénáře, se více než 

jindy úspěch relace odvíjí od moderátorovy pohotovosti, znalostí a jeho vlastní invence. 

Z výše zmíněných důvodů jsou moderátoři seriózních stanic většinou rekrutováni  

z redaktorských pozic. Na pohotovost moderátora v živém vysílání myslí i Kodex ČT, 

podle kterého má moderátor za úkol udržet si přehled nad situací a být připraven reagovat 

na neplánované skutečnosti.53 

V souvislosti s nároky na profesionalitu je důležitým aspektem otázka nestrannosti 

a vyváženosti projevu – měla by být profesní doménou dobrého moderátora nezaujetí 

a objektivita? Někteří mediální teoretici včetně Boyda se shodují v tom, že zcela 

objektivního stylu nelze jednoduše docílit, a že na objektivitu je potřeba nahlížet spíš jako 

na ideál, ke kterému by měl každý dobrý novinář – včetně moderátora – směřovat: 

„Nikdo nemůže být opravdu zcela bez osobního zaujetí, ale profesionál má povinnost 

dělat svou práci bez předsudků, jak jen je to v jeho lidských silách možné. Toho může 

docílit jen tak, že si bude sám vědom toho, kde leží jeho osobní preference, názory 

 

51 Tamtéž. 
 
52 BOYD, Andrew, Peter STEWART a Ray ALECANDER. Broadcast journalism: techniques of radio 
and television news. 6th ed. Amsterdam: Focal, 2008. s. 173. ISBN 978-0-240-81024-9. 
 
53 Kodex České televize. [online] Praha: Česká televize, 2003. s. 35. [cit. 2021-04-15] Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf 
 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf
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a zaujetí. Ty by se potom měl snažit vyvažovat tím, že bude spravedlivý vůči všem 

opačným úhlům pohledu, které se ve vysílání objeví.“54 

Podle Kodexu ČT je úkolem nejen moderátora, ale každého pracovníka České televize, 

který se podílí na výrobě vysílání, postupovat v souladu se zásadami naplňování 

veřejnoprávní služby. Informace mají být divákovi zprostředkovány pravdivě, nestranně 

a neutrálně.55 Jako konkrétní příklad uvádí kodex diskuzní pořad nebo rozhovor – při nich 

je jednou z hlavních povinností moderátorů vystupovat tak, aby „(…) nebylo poznat, jaký 

k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj”56. 

1.2.2 Moderátor jako součást newsroomu 

V rámci mediální organizace je podle Jana Jiráka a Barbory Köpplové jednou 

z hlavních výsad moderátora vysoká míra autonomie, která se pojí s jeho profesní rolí. Je 

to právě moderátor, kdo ovlivňuje konečnou podobu sdělení, které se dostane k divákovi, 

a to nehledě na to, kolik lidí se na výrobě zprávy podílelo.57 I proto je důležité, aby 

moderátor komunikoval s ostatními členy redakce a zapojil se do samotného „procesu 

výroby” – to mu mimo jiné umožňuje přinášet vlastní podněty ke zpracování a od počátku 

budovat jasnou identitu pořadu. Spolupráce s redakcí navíc přispívá k utváření 

přátelského prostředí na pracovišti.58  

Kooperaci moderátora s redakcí se ve své práci věnuje i Zangana, který tuto spolupráci 

zkoumá z pohledu odbavení relace. Zmiňuje, že na rozdíl od rozhlasu je televizní vysílání 

závislé na daleko širším týmu lidí59 – ti musí přesně vědět, co se ve vysílání v danou chvíli 

odehrává a na čem právě pracují jeho kolegové. Všichni členové posádky by měli 

postupovat synchronizovaně. V souvislosti s moderátorem autor zdůrazňuje důležitost 

 

54 BOYD, Andrew, Peter STEWART a Ray ALECANDER. Broadcast journalism: techniques of radio 
and television news. 6th ed. Amsterdam: Focal, 2008. s. 175. ISBN 978-0-240-81024-9. 
 
55Kodex České televize. [online] Praha: Česká televize, 2003. s. 41. [cit. 2021-04-15] Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf 
 
56 Tamtéž, s. 17. 
57 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: 
Portál, 2015. s. 161. ISBN 978-80-262-0743-6. 
 
58 BOYD, Andrew, Peter STEWART a Ray ALECANDER. Broadcast journalism: techniques of radio 
and television news. 6th ed. Amsterdam: Focal, 2008. s. 173. ISBN 978-0-240-81024-9. 
 
59 Do svého výčtu autor řadí editora, režiséra, kameramany, grafické a obrazové editory a další studiové 
techniky. (Viz ZANGANA, A. The impact of new technology on the news production process in the 
newsroom [online]. University of Liverpool. Liverpool, 2018. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 
https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.733815.) 
 

https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf
https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.733815
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komunikace s režisérem a editorem. Vzájemná spolupráce těchto tří aktérů je podle autora 

pro úspěšné odbavení klíčová. 

Práci moderátora v newsroomu – podobně, jako ostatní členy redakce – výrazně 

ovlivňují i digitální technologie60. Od moderátora se očekává, že dokáže pracovat 

s redakčními systémy a rozumí principům práce se studiovou technikou (mj. se čtecím 

zařízením nebo projekčními technologiemi). Dnes využívané redakční systémy 

podle Zangany umožňují moderátorům pracovat efektivněji – především pokud jde 

o komunikaci s ostatními členy zpravodajského zákulisí, kteří se na výrobě pořadu 

podílí.61 

1.2.3 Moderátoři ve zpravodajství ČT24 

Dílčí aspekty práce moderátora ve zpravodajství ČT24 nelze zobecnit v rámci celé 

stanice. Formálně i obsahově se liší moderace kontinuálního vysílání od moderace 

jednotlivých pořadů. Ty mají svou specifickou strukturu, stopáž i styl moderace, současně 

se na nich podílejí různé tvůrčí týmy. V příčinné souvislosti se tak liší i míra zapojení 

moderátora (například času, který musí investovat do vlastní přípravy62 před vysíláním) 

i komunikace s ostatními členy redakce, která daný pořad zpracovává. 

V následující podkapitole se pokusím stručně vysvětlit rozdíl mezi moderací 

kontinuálního vysílání a ostatními pořady zpravodajské ČT24, jimž se věnuji v praktické 

části.63 

1.2.3.1 Kontinuální vysílání versus ostatní pořady 

Část moderátorů kombinuje moderování pořadů právě s kontinuálním vysíláním. To, 

jak již bylo zmíněno, se skládá z pravidelných bloků Zpráv a Studií ČT24. Ve všední dny 

 

60 Více viz kapitola 1. 1. 1 Digitalizace televizního zpravodajství. 
 
61 ZANGANA, A. The impact of new technology on the news production process in the newsroom 
[online]. University of Liverpool. Liverpool, 2018. s. 62. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 
https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.733815 
 
62 Předpokladem pro úspěšné vedení rozhovoru nebo diskuse s více hosty je důkladná rešerše. Ta patří 
k základním novinářským rutinám a měla by být i běžnou součástí pracovní náplně moderátora. V rámci 
zpravodajské ČT24 je všem moderátorům každý všední den k dispozici i rešeršní tým, který je součástí 
Redakce plánování a analýz. Nashromážděná data by ale moderátorům měla sloužit zejména k základní 
orientaci v tématu. Od moderátora se očekává, že si sám vyhledá nadstavbové informace – například 
reakce z dalších médií, zpravodajských agentur nebo sociálních sítí. 
 
63 Pořady Studio 6, 90’ ČT24 a Události, které tato práce zkoumá, jsou i z hlediska jejich charakteristiky 
detailně rozebrány v praktickém segmentu.  
 

https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.733815
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ho stanice vysílá od desáté hodiny ráno do šesti hodin večer. Patří sem ale i poslední 

zpravodajský přehled dne – Zprávy ve 23 – který se vysílá po bloku večerních pořadů.64  

Práce moderátora v kontinuálním vysílání spočívá v uvítání hostů, čtení krátkých 

zpravodajských headlinů a samotných zpráv, uvedení vstupů redaktorů v terénu nebo ve 

studiu a vedení rozhovorů s hosty. V případě, že dojde k neočekávané události a vysílání 

přechází do mimořádného módu, se od moderátora očekává, že bude schopný na situaci 

pohotově zareagovat a improvizovat.65  

Strukturu kontinuálního vysílání mají na starost editoři. Ti sestavují bodové scénáře 

a kontrolují věcnou i formální správnost jednotlivých příspěvků, které zpracovávají 

redaktoři denní zpravodajské směny podle jejich zadání. V rámci redakční hierarchie jsou 

editoři také nadřízenými moderátorů.66 Úkolem moderátorů je ještě před samotnou relací 

zprávy zredigovat, případně spolu s editory a autory příspěvků odstranit nepřesnosti. Po 

obsahové stránce – v případě, že sami neodhalí nedostatek – ale do sdělení výrazně 

nezasahují. Hlavním důvodem je především krátká uzávěrka kontinuálního vysílání67  

a velké množství čerstvých zpráv, které se v relaci můžou objevit. I proto je moderátor 

kontinuálního vysílání oproti jiným pořadům výrazněji odkázán na práci svých kolegů.  

Jedním z hlavních úkolů moderátora kontinuálního vysílání je příprava na studiové 

rozhovory s hosty.68 Rozhovory jsou tematicky různorodé, okruhy otázek zpravidla 

připravují editoři Studií ČT24 a jejich asistenti, kteří s respondenty komunikují ještě před 

vysíláním. Výběr jednotlivých otázek ale bývá v gesci moderátora – v případě, že se  

s editorem nedomluví jinak. Kontinuální vysílání se z velké části odbavuje ze Studia 969 

 

64 O víkendu je ranní vysílací schéma posunuto o hodinu. Kontinuální vysílání začíná po víkendovém 
Studiu 6, konkrétně Zprávami v 11. 
 
65 Výčet dle Šedivé ze strany č. 10.  
 
(Viz. ŠEDIVÁ, Tereza. Redigování zpráv moderátory pořadu Studio ČT24. Praha, 2019. 134 s. 
Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 
žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et. Ph.D.) 
66 Ze všech členů newsroomu moderátoři s editory přicházejí do kontaktu nejčastěji. Společně konzultují 
podobu předem připravených témat i aktuální agendu. V situacích, kdy dojde k neočekávané události, se 
moderátor řídí především pokyny editora – ty se k moderátorovi dostávají prostřednictvím režiséra. 
 
67 Intervaly mezi bloky Zpráv jsou ve vysílání Studia ČT24 půlhodinové.  
 
68 Ve zpravodajských Studiích ČT24 je běžná varianta rozhovoru redaktora s hostem v terénu, dále 
moderátora s hostem či redaktorem ve studiu nebo na telefonu. Delší rozhovory trvají zpravidla mezi 
třemi až šesti minutami. 
 
69 Viz podkapitola 1.1.2.1.3 Studio 9. 
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– studiového komplexu přilehlého k prostorám velína. Moderátor při čtení zpráv i vedení 

rozhovorů zůstává po celou dobu sedět u studiového pultu. 

Na rozdíl od kontinuálního vysílání je zapojení moderátorů do přípravy ostatních 

pořadů výraznější. V případě, že nedojde k mimořádné události, které by bylo třeba dát 

ve vysílání prioritu, jsou témata vybírána dopředu a moderátoři mají větší penzum času 

se s problematikou seznámit. Například na přípravě pořadu Interview ČT2470, který má 

na rozdíl od informačních studiových rozhovorů výrazně analytičtější charakter, se po 

obsahové stránce podílí pouze moderátor s editorem. 

Dalším faktorem je i stopáž a styl moderace pořadu – některé z nich kombinují 

moderaci v sedě s chůzí71, Události nebo 90’ ČT24 musí moderátoři odbavit ve stoje 

kompletně.  

Náročnost pochopitelně roste i s počtem pořadů, které musí moderátoři během dne 

odbavit. Některým z nich se okruh pořadů rozšířil i v důsledku opatření, která byla ve 

zpravodajství zavedena kvůli koronavirové epidemii.72 

 

1. 3 Grafika v televizním zpravodajství 

Co je televizní grafika? V té nejobecnější rovině nositelka paralelních textových 

informací a vizuální identity. Grafický designér Richard Levin, historicky první ředitel 

grafického oddělení BBC, vymezil okruh televizní grafiky výčtem ilustrací, titulků, map 

a schémat, reklam a programových upoutávek.73 Britský televizní grafik Ralph Montagu, 

 

70 Pravidelný podvečerní rozhovor se známou osobností, která ,,hýbe událostmi dne nebo je dokáže 
zasvěceně okomentovat.” (viz ČESKÁ TELEVIZE. Interview ČT24 [online]. [cit. 2021-04-15]. Dostupné 
z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/) 
 
Hosty pořadu bývají politici, odborníci a významné postavy veřejného života. Pořad je vysílán na ČT24 
každý všední den i o víkendu v 18:28 po regionální zpravodajské relaci Události v regionech. 
  
71 Například pořad Studio 6 nebo Události, komentáře. 
 
72 Poté, co se v Česku v březnu 2020 začalo šířit onemocnění SARS-CoV-2, byla celá redakce 
zpravodajství rozdělena na dva týmy, které se v práci střídaly zprvu v dvoutýdenních a následně 
týdenních intervalech. V rámci jednoho týdne se tak zúžil počet moderátorů, kteří se mohli na obraze 
vystřídat. Takto změnu režimu v rozhovoru pro tuto práci popsala moderátorka Jana Peroutková:  
 
,,Moderovali jsme po čtrnácti dnech - čtrnáct dní doma, čtrnáct dní v práci, a to s tím, že jsme tady byli 
vyloženě od rána do noci, a moderovali jsme zároveň dva pořady. Všichni moderátoři byli rozdělení do 
dvou skupin. Z počátku to vypadalo, že budeme dělat jen kontinuální vysílání a žádné pořady nebudou 
(…). Takže já jsem dělala dvě hodiny kontinuálu a pak jsem k tomu měla ještě Interview ČT24, nebo 
kontinuál a Devadesátku.” (Viz Příloha č. 3: Polostrukturovaný rozhovor s Janou Peroutkovou, 21. 12. 
2021). 
 
73 EDSALL, Samuel H. Computer Graphics for Television. A Reference Manual. Lewiston: The Edwin 
Mellen Press, 2007. s. 5. ISBN 978-0773454705. 
 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/


 

33 

 

kterého ve své práci citoval Zemčík, pak s grafikou v televizním zpravodajství operuje 

jako s jednou ze tří základních složek obrazu. Těmi jsou podle něj „studio a prostředí 

pořadů, obraz zaznamenaný televizními kamerami a právě grafika, která může mít 

podobu statických i pohyblivých obrazů různých druhů.”74 

Konkrétní forma grafiky typická pro televizní zpravodajství je pak tzv. informační 

grafika (také infografika nebo zpravodajská grafika). V praxi jde o jakýkoliv obrazový 

prvek nesoucí určité sdělení. Infografiku lze chápat jako nástroj, který umožňuje 

interpertovat takovou informaci, která by se jinými způsoby znázorňovala obtížně nebo 

byla pro diváka špatně pochopitelná. Boyd o benefitech spojených s užíváním infografik 

v televizním zpravodajství mluví takto: „Televizní grafika může být skvělým prostředkem 

k překonání ,bête noire’ každého vysílatele – situaci, kdy divák není schopný zachytit  

a uložit si v paměti doplňující informace, zatímco se snaží zpracovávat pokračující, dále 

k němu proudící sdělení. Kontext příspěvku může přitom díky grafikám televize  

vysvětlit – například vyobrazením klíčových bodů nebo shrnutím na obrazovce.”75 

Jednou z hlavních předností, které podle autora infografika přináší, je tedy 

zjednodušení sdělení pro diváka. V souvislosti s tím zmiňuje i výhodu, kterou má televize 

oproti rozhlasu – ten kvůli absenci vizuálního prvku grafiku začleňovat nemůže.76 

Výčty konkrétních typů infografiky se u jednotlivých autorů různí. Například 

Cookeová sem řadí grafy, schémata, mapy, ilustrace, textové titulky a tzv. kompozitní 

(také komplexní) grafiky, které kombinují několik prvků současně.77  

S užíváním infografiky se i přes výše zmíněné výhody pojí několik rizik – zejména 

jejich přílišné množství v relaci může vést k přehlcení publika i komercionalizaci pořadu, 

a je proto potřeba s nimi zacházet opatrně. Problém může nastat i při samotné výrobě 

grafik – často opomíjeným aspektem je podle Dicka nutnost zde uplatňovat tytéž profesní 

hodnoty, jako u zbytku novinářské práce. Kvalitní grafika by podle něj měla být 

 

74 ZEMČÍK, Vít. Grafický design zpravodajství České televize v kontextu mediální konvergence. Brno, 
2014. s. 27. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce doc. Mgr. 
Jakub Macek, Ph.D. 
 
75 BOYD, Andrew, Peter STEWART a Ray ALECANDER. Broadcast journalism: techniques of radio 
and television news. 6th ed. Amsterdam: Focal, 2008. s. 159. ISBN 978-0-240-81024-9. 
 
76 Tamtéž. 
 
77 Viz COOKE, Lynne. A visual convergence of print, television, and the internet: charting 40 years of 
design change in news presentation. [online] New Media & Society, 2005. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444805049141 
 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444805049141
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pragmatickou kombinací „širších standardů v datové vizualizaci, faktické správnosti  

a novinářské etiky“ 78.  

Jak už bylo v úvodu kapitoly zmíněno, na grafiku ve zpravodajství nelze pohlížet 

odděleně pouze jako na infografický prvek na obrazovce. Grafika v různých podobách je 

současně i zdrojem vizuální identity jednotlivých zpravodajských stanic. Na to, jak se 

grafika ve zpravodajství využívá v současné době, měl zcela zásadní vliv rozvoj 

moderních technologií. 

1.3.1 Stručný technologický vývoj 

Rozvoj grafiky v televizním zpravodajství bývá nejčastěji spojován s nástupem 

osobních počítačů a dalšími inovacemi, jež se vážou k procesu digitalizace. Do té doby 

byly překážkou zejména technologické limity jako absence barevného obrazu, jeho nízké 

rozlišení nebo špatná kvalita televizních přijímačů – z pohledu co nejjednoduššího 

odbavení relace tak byla tendence hledat spíše jednoduché výrobní postupy.79  

První pokusy o grafické znázornění informace se v televizním zpravodajství podle 

Geoffreyho Crooka nicméně objevily již v průběhu 50. let 20. století. Šlo o jednoduché, 

často ručně ilustrované grafy a schémata na tvrdých papírových deskách, se kterými se 

ve vysílání pohybovalo ručně. Při jejichž výrobě se uplatňovaly tytéž mechanické 

postupy jako ve filmové produkci.80  

Potřeba změn podle Edsalla vyvstala ve chvíli, kdy se začaly ve zpravodajství pokrývat 

volební výsledky – televizní stanice začaly hledat způsob, jak informace znázornit v co 

nejsrozumitelnějším grafickém formátu.81 

Zlom nastal na přelomu 70. a 80. let s rozvojem počítačových technologií a grafických 

softwarů. Právě počítače a grafické programy výrobu výrazně urychlily, zjednodušily  

 

78 DICK, Murray. The Infographics: A History of Data Graphics in News and Communications. The MIT 
Press, Cambridge, Massachusetts, 2020. s. 175.  ISBN 978-0-262-04382-3. 
 
79 CROOK, Geoffrey. The Changing Image. Television Graphics from Caption Card to Computer. 
London: Robots Press, 1986. s. 32-33. 
 
80 Crook uvádí jako průkopníka pohyblivých grafik Američana Saula Basse, známého především jako 
tvůrce úvodních a závěrečných titulků některých úspěšných amerických filmů, například snímků Alfreda 
Hitchcocka. Kvůli standardům, které v grafickém designu nastavil, je Bass podle autora pro moderní 
televizní grafiku jednou z nejpřínosnějších osobností vůbec. (Viz tamtéž). 
 
81 EDSALL, Samuel H. Computer Graphics for Television. A Reference Manual. Lewiston: The Edwin 
Mellen Press, 2007. s. 15. ISBN 978-0773454705. 
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a současně i zlevnily. Grafika zprvu vznikala jako zakázkový produkt na 

specializovaných pracovištích firem, které jednotlivé grafické softwary vyvíjely. Součástí 

televizního zázemí se počítače staly až díky poklesu pořizovacích nákladů digitálních 

technologií. Přibližně od 90. let je televize začaly pořizovat pro svá grafická oddělení.  

V důsledků toho se i zvýšil počet pracovníků těchto oddělení. 

Jak ve své práci uvádí Zemčík, k rozšíření grafiky ve zpravodajství významně přispělo 

i představení produktů britské společnosti Quantel.82 Systém byl oproti ostatním 

konkurenčním softwarům uživatelský přívětivý, přinášel technologicky inovativní 

grafické nástroje a výroba grafik v něm byla rychlá a snadná.83 

S počítači se nezměnil jen proces výroby grafik, ale i celkový prezentační styl 

televizního zpravodajství. Grafické softwary například umožnily jednotlivé prvky a obraz 

snadno vrstvit a komponovat.84 Od grafik, které zabíraly celý obraz, televize přešly  

k takzvaným kompozitním grafikám, které byly na obraze společně s moderátorem. 

Obrazovka se stala více strukturovanou, zmenšila se velikost textu a zobrazovalo se více 

informací najednou. Teoretik televizní produkce Herbert Zettl, kterého ve své studii 

citoval i Zemčík, tuto vizuální proměnu označuje termínem graphication (zgrafičtění): 

 

„Počítačem generovaná grafika naskakuje na obrazovce k uvedení hlavních 

titulků, reportéři v terénu jsou i se svými zprávami zmenšováni a zvětšováni přes 

rameno moderátora a efektní typografie opakuje, co zároveň říká voiceover. 

Kouzlem digitálního videa jsou živé záběry zamrznuty do statických obrazů 

a otáčeny stránku po stránce, jako bychom listovali v časopise.”85 

 

 

82 Technologie Quantel se k tvorbě grafik využívá i ve zpravodajství České televize. 
 
83 ZEMČÍK, Vít. Grafický design zpravodajství České televize v kontextu mediální konvergence. Brno, 
2014. s. 20. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce doc. Mgr. 
Jakub Macek, Ph.D. 
 
84 Tamtéž, s. 24. 
 
85 ZETTL, Herbert. In ZEMČÍK, Vít. Grafický design zpravodajství České televize v kontextu mediální 
konvergence. Brno, 2014. s. 39. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. 
Vedoucí práce doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. 
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Rostoucí popularitu grafiky ve zpravodajství po nástupu počítačů dokládá i studie 

z druhé poloviny 80. let, kterou vypracovali Foote se Saundersovou.86 Autoři se zaměřili 

na zpravodajství amerických televizních stanic ABC, NBC a CBS. V té době se podle 

nich určitá forma grafiky – například symboly, animace, ilustrace nebo videa – objevila 

u 78 % zpravodajských příspěvků. Novým trendem se stala rovněž studiová koncepce 

takzvaného velícího střediska87, kdy je za moderátorem na obraze i technologické zázemí 

zpravodajského newsroomu s rozsvícenými obrazovkami v pozadí. Trendy ve vizuální 

prezentaci udávala v té době především americká televizní stanice CNN.88 

1.3.2 Vliv mediální konvergence 

Vizuální proměnu televizního zpravodajství je možné nahlížet i z pohledu mediální 

konvergence89, které se ve svém výzkumu věnuje Lyne Cooke. Podle autorky změny 

nezpůsobil jen technologický pokrok, ale i to, jak se média ovlivňovala navzájem. Na 

vizuální podobu televizního zpravodajství měla podle ní od 90. let významný vliv 

struktura online zpravodajských serverů. Po jejich vzoru začaly stanice obraz rozčleňovat 

do tří panelů: dominantní části obrazu s moderátorem a kompozitními grafikami, drobné 

textové lišty v dolní části obrazu se zpravodajskými aktualitami90 a panelu v boční části 

obrazovky s ekonomickými statistikami. V souvislosti s rozčleněním obrazu na panely 

zavádí autorka termín skenovatelný design. V ideálním případě má rozmístění prvků na 

obraze pomáhat divákovi v tom, aby se ve sdělení lépe orientoval.91 Nevhodné rozmístění 

prvků, jejich nadužívání nebo nekvalitní zpracování na srozumitelnosti naopak ubírá. 

 

86 FOOTE, Joe, S. Saunders, Ann, C. Graphic Forms in Network Television News. [online] Journalism 
& Mass Communication Quarterly,1990. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107769909006700304 
 
87 Tuto studiovou koncepci uplatňuje ve svém kontinuálním vysílání i zpravodajská stanice ČT24. 
 
88 CNN možnosti grafických softwarů frekventovaně využívala od svého vzniku v roce 1980. Ostatní 
zpravodajské stanice ovlivnila například kombinováním obrazu a textu, užitím videografiky nebo 
zmíněnou studiovou koncepcí velícího střediska. (Viz ZEMČÍK, Vít. Grafický design zpravodajství 
České televize v kontextu mediální konvergence. Brno, 2014. s. 39. Diplomová práce. Masarykova 
univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.) 
 
89 Mediální konvergenci v této studii Cooková sleduje od roku 1960 do roku 2002. Porovnává pět 
amerických zpravodajských stanic (ABC, NBC, CBS, CNN, CNBCS, MSNBC) spolu s tištěnými 
a následně i online zpravodajskými médii.  
90 Prvek kraulovací lišty (také news ticker, newsbar, crawler) uplatňují zpravodajské stanice i 
v současnosti. Podrobněji se jednotlivým typům zpravodajské grafiky věnuje kapitola 1.3.3.1 Konkrétní 
využití počítačové infografiky ve zpravodajství. 
 
91 COOKE, Lynne. A visual convergence of print, television, and the internet: charting 40 years of design 
change in news presentation. [online] New Media & Society, 2005. s. 29 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444805049141 
 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107769909006700304
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444805049141
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Záleží ale i na preferenci jednotlivých diváků. V průzkumu autorka uvádí, že zatímco 

některým z nich panelové členění po vzoru internetových serverů vyhovovalo, pro jiné 

bylo příliš rušivé a tříštilo jejich pozornost.92 

1.3.3 Současná grafická prezente televizního zpravodajství 

Současné trendy navázaly na technologický pokrok počítačové grafiky z předešlého 

období. Televizní stanice mají s vyšším počtem vysílaných pořadů zpravidla hned několik 

grafických oddělení a pracovišť, která se specializují na různé druhy zadání. Nároky 

jednotlivých pořadů i redaktorů jsou totiž specifické – „zatímco některé grafiky můžou 

vzniknout s pomocí předpřipravených šablon i během několika minut, na jiných můžou 

grafici pracovat hodiny času.”93 

Se stále lepší technikou a dokonalejšími programy úměrně rostou i možnosti, kam 

všude lze v rámci relace grafiku zařadit. V době vyznačující se interaktivitou je i na 

zpravodajské stanice vytvářen tlak, aby generovaly sofistikovanou grafiku, která bude 

atraktivní pro diváka. Pozorovat to můžeme zejména na způsobu, jak s grafikou pracují 

komerční, a jak veřejnoprávní stanice. Vysoce grafický styl spolu s důrazem na element 

zábavy bývá specifikem komerčních stanic. Naopak stanice veřejné služby, která kladou 

důraz na informační hodnotu zpravodajství, inklinují spíše ke střídmějšímu užití grafik 

a často i konzervativnějšímu stylu prezentace.94  

Z hlediska formy můžeme počítačovou grafiku rozdělit na statickou a pohyblivou 

(jinak animovanou), kdy pohyb vzniká již v rámci grafického softwaru, v němž je grafika 

zpracovávána.95  

Dále grafiku rozdělujeme podle plochy, kterou zaujímá na televizním obraze. Prvním 

typem je grafika celoplošná, označována také jako full screen slate96 nebo grafika na 

 

92 Tamtéž, s. 41. 
 
93 EDSALL, Samuel H. Computer Graphics for Television. A Reference Manual. Lewiston: The Edwin 
Mellen Press, 2007. s. 65. ISBN 978-0773454705. 
 
94 ZEMČÍK, Vít. Grafický design zpravodajství České televize v kontextu mediální konvergence. Brno 
2014. s. 40. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce doc. Mgr. 
Jakub Macek, Ph.D. 
95 K pohybu na obraze může dojít prostřednictvím střihové techniky nebo uvedením jiného snímku na 
obraz. V tomto případě ovšem nemluvíme o animované grafice. (Homolka, 2017, s. 27) 
 
96 Termín viz EDSALL, Samuel H. Computer Graphics for Television. A Reference Manual. Lewiston: 
The Edwin Mellen Press, 2007. s. 89. ISBN 978-0773454705. 
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sklo97 – tento typ grafiky se nejčastěji využívá při komplexnějších sděleních, bývá 

například součástí reportážních příspěvků, nebo čtených zpráv. Cílem celoplošného 

zobrazení je, aby se na grafiku divák mohl co nejvíce zaměřit a věnovat jí pozornost.  

Druhým případem je grafika částečná, kdy v obrazové kompozici zůstává moderátor. 

V praxi jde o veškeré textové lišty a titulky, které pouze doplňují sdělení a nemají 

samonosnou informaci. Běžně se využívají například i při videohovorech s hosty, při 

vstupech redaktorů z terénu nebo studiových vstupech moderátorů a redaktorů ve studiu. 

Z hlediska kompozice Edsall zmiňuje formát tzv. over-the-shoulder grafiky, která je na 

obraze umístěna za ramenem moderátora. Jejím účelem je, aby doplnila studiový 

příspěvek – divák by měl analyzovat obsah sdělení, které mu moderátor sděluje, ne 

samotnou grafiku. Jedním z příkladů over-the-shoulder grafiky je například obrazová 

informace na videopanelu za moderátorem, který zprávy odbavuje ze studia v koncepci 

velícího střediska. 

Díky možnostem počítačových softwarů a studiové techniky se v relacích vedle 

dvourozměrné (jinak také plošné, 2D) grafiky uplatňuje i grafika trojrozměrná (3D). 

Počítačové 3D grafiky mají ve vysílání nejčastěji podobu nejrůznějších vizualizací, ať už 

statických, nebo pohyblivých (animovaných). Jak uvádí ve své práci i Jan Homolka, 

přestože bylo využití 3D významnou metou televizní produkce, v každodenním vysílání 

se s ní oproti plošným grafikám příliš frekventovaně nepracuje. Důvodem je především 

časová náročnost na její výrobu – například na přípravě několikasekundové trojrozměrné 

animace může grafik strávit až hodiny času.98 Prezentace grafiky se v neposlední řadě 

odvíjí i od technologické povahy studia, ze kterého je relace odbavována.99 

1.3.3.1 Konkrétní využití počítačové infografiky ve zpravodajství 

Základní vymezení termínu infografika spolu s její úlohou ve zpravodajství bylo 

nastíněno již v úvodu práce. Tato kapitola se věnuje grafice jako vizuálnímu prvku, 

který televiznímu divákovi zprostředkovává určitou informaci. Hrabáková 

 

97 S títmto pojmem se běžně operuje v prostředí ČT24 – pro práci grafika to znamená, že vytváří zadání 
ve formátu 16 : 9. (Viz Příloha č. 6: Strukturovaný rozhovor s Martinem Hejdou, 5. 2. 2021) 
 
98 HOMOLKA, Jan, 2017. Vliv informačních technologií na proměnu televizního zpravodajství 
České televize. Praha. s. 26. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. 
 
99 Viz kapitola 1.1.2. Televizní studia a studiová technika. 
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o zpravodajské grafice mluví jako o sadě šablon, která je „(…) vizuálně sladěna 

s grafikou relace, a kterou lze díky možnostem grafických programů, kapacitě  

a výkonnosti počítačů propojených digitální serverovou technologií do vysílání zařazovat 

v reálném čase.“100 

Již bylo zmíněno, že výčty infografiky užívané ve zpravodajství jsou v případě 

jednotlivých autorů různě obsáhlé. Pro potřeby této práce využiji seznam Homolky101, 

který je vztahuje ke zpravodajství ČT24: 

- textová lišta: Jedno z nejběžnějších užití infografiky ve zpravodajství. Nejčastěji 

se objevuje ve formě jmenovky, která slouží k identifikaci autora výpovědi, dále jako 

informační lišta (označovat může například druh, zdroj, datum či místo pořízení 

záběrů) nebo překladových titulků u cizí či nesrozumitelné řeči  

- news ticker (také newsbar, crawler): drobná textová lišta v dolní části obrazovky 

s aktuálními informacemi; neustále jí probíhá text, na rozdíl od běžné textové lišty 

zůstává permanentně v obraze 

- graf: jedna z prvních zpravodajských infografik; nejfrekventovaněji se využívá 

k porovnání číselných hodnot; graf má za úkol zjednodušit komplexní statistické 

sdělení (například volební výsledky, vývoj číselných hodnot v čase); může mít různé 

podoby znázornění102 

- mapa: divákovi umožňuje lépe se geograficky zorientovat v předávaném sdělení; 

nemusí být pouze lokalizátorem, ale i nositelem dalších proměnných103  

- citace: jejím úkolem je zprostředkovat výrok, který má televize pouze v textové 

podobě (například část dokumentu, tiskového vyjádření, sms zprávy nebo dopisu)104  

 

100 HRABÁKOVÁ, Andrea. Funkce obrazového editora v televizním zpravodajství. Praha, 2020. s. 17. 
Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 
žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Mgr. Martin Lokšík. 
 
101 Viz HOMOLKA, Jan, 2017. Vliv informačních technologií na proměnu televizního zpravodajství 
České televize. Praha. s. 28-31. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. 
 
102 Mezi nejčastěji používané zpravodajské grafy patří sloupcový, spojnicový, výsečový a pruhový graf. 
 
103 Například výstražná meteorologická mapa, mapa volebních výsledků, aj. 
 
104 Kromě grafického vyobrazení bývá doplněn i zvukovou stopou. Citát nebo jeho část zpravidla 
namlouvá redaktor. 
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- schéma: využívá se ke znázornění složitějších vztahů a souvislostí; zpravidla bývá 

kombinací textu, grafických značek, symbolů a fotografií 

- tabulka: podobně jako graf slouží ke znázornění a porovnání, nejčastěji číselných 

dat; od grafu se liší v uspořádání na řádky a sloupce 

- telefonát: grafika využívaná při vysílání záznamu dopředu nahraného telefonátu; 

telefonní matrici, která se skládá z jmenovky autora, výpovědi a jeho fotografie, může 

v relaci doplňovat i textový přepis hovoru 

- živý telefonát: na rozdíl od telefonátu autor výpovědi do vysílání hovoří živě, může 

jít také o živý vstup reportéra z terénu105; telefonní matrice bývá doplněna textovou 

lištou označenou Živě; obrazovou stránku zde nejčastěji zastávají předem natočené 

nebo ilustrační záběry 

- telemost: živý příspěvek z terénu (exteriéru), jehož součástí je oproti živému 

telefonátu také obrazová složka; v praxi jde o předání slova mezi moderátorem ve 

studiu a reportérem v terénu, kdy se obraz rozdělí na dvě nebo více oken podle počtu 

mluvících osob106; po předání slova může být na celou obrazovku zvětšen pouze 

reportér; obdobně jako živý telefonát je telemost doplněn identifikačními lištami 

a lištou Živě; vedle reportérského vstupu se telemost frekventovaně využívá i při 

rozhovoru s hostem, který není fyzicky ve studiu107 

- komplexní infografika108: kombinace některých z výše popsaných infografik 

spolu s textem a dalšími vizuálními prvky (ilustrace, fotografie, video, …); nejčastěji 

se využívá k vysvětlení složitého tématu a jeho zjednodušení pro diváka 

 

 

105 V případě příspěvku reportéra z terénu se nejčastěji využívá v podmínkách nepříznivých pro natáčení 
nebo při technických problémech při klasickém živém vstupu.  
 
106 Přednastavené grafické matrice zpravodajství ČT24 umožňují rozdělení obrazovky až do čtyř oken (tři 
reportéři a moderátor). V případě většího počtu lidí jsou okna přidávána v režii. 
 
107 Nejen ve zpravodajských pořadech ČT24 se uplatnění telemostu výrazně zvýšilo po vypuknutí 
koronavirové krize. Spojení přes telemost tímto způsobem nahradilo drtivou část rozhovorů, které by se 
běžně uskutečnily ve studiu za fyzické přítomnosti hosta. 
 
108 Z hlediska tématu práce je tato infografika klíčová – jde totiž o formu grafiky, která se nejhojněji 
využívá při interaktivní moderaci. 
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1.3.4 Grafika ve zpravodajských pořadech ČT24 

Grafika pro zpravodajské pořady ČT24 vzniká v rámci jednoho grafického oddělení109 

sídlícího v budově zpravodajství na Kavčích horách. Rozděleno je na šest dílčích 

pracovišť podle charakteru výroby a technologií, které grafici při práci využívají. 

Požadavky jednotlivých pořadů jsou totiž odlišné a výroba grafik různě časově náročná. 

Názvy a charakteristiku jednotlivých pracovišť uvádím dle výčtu110 produkčního grafiků 

zpravodajství Martina Hejdy: 

 

• Denní grafika (šablonovitá „rychlovýroba” a mapové grafiky) 

• Aktuální grafika (individuální výroba, grafické výbavy pořadů a speciálů, denní 

upoutávky) 

• Orad (výroba veškeré „on-air” grafiky – lišty, vstupová okna apod.) 

• Vizrt (výroba „touch” grafik) 

• Virtuál (výroba virtuálních studií a scén) 

• Sport (šablonovitá „rychlovýroba” a operátorské práce pro redakci Sportu) 

 
 

Infografika pro kontinuální vysílání a většinu zpravodajských pořadů vzniká 

především na pracovištích Denní a Aktuální grafiky. V praxi se podle Hejdy výroba 

nicméně nedělí striktně a jednotlivá pracoviště mezi sebou vzájemně spolupracují. 

Zadání grafikům posílají redaktoři nebo grafičtí či obrazoví editoři daného pořadu, a to 

v textové podobě prostřednictvím e-mailu. Zadání by se mělo ke grafikovi dostat až poté, 

co jej zkontroluje korektor – text by měl odpovídat spisovné jazykové normě. Právě 

obsahová a jazyková správnost zadání je podle Hejdy nikoliv zodpovědností grafika, ale 

zadavatele: „Grafik odpovídá za výslednou podobu grafiky do té míry, aby splňovala 

požadavky na přehlednost, čitelnost, rozvržení a kompozici obsahu, a v neposlední řadě, 

aby byla zpracována stylem, který odpovídá grafickému manuálu kanálu ČT24.  

(…) grafik nijak nezasahuje do samotného obsahu zadané grafiky. To je zodpovědnost 

redaktora, neboť on má představu o celé reportáži a o tom, co chce danou grafikou 

prezentovat. Grafik vidí jen samotné zadání na grafiku, to znamená bez celkového 

 

109 Aktuálně pro grafické oddělení ve zpravodajství ČT pracuje celkem třicet grafiků, přičemž v průběhu 
jednoho týdne je jich na jednotlivých pracovištích nasazeno 22. (Viz Příloha 6: Strukturovaný rozhovor s 
Martinem Hejdou, 5. 2. 2021) 
 
110 Viz Příloha č. 6: Strukturovaný rozhovor s Martinem Hejdou, 5. 2. 2021. 
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kontextu celé reportáže.”111 Pokud je zadání nějakým způsobem v rozporu s citovanými 

požadavky, teprve poté řeší grafici se zadavateli úpravy. 

Během směny grafici zpracovávají zadání od nejjednodušších tabulek až po komplexní 

projekty. Typově nejjednodušším druhem zadání jsou statické celoplošné infografiky112 

pro kontinuální vysílání. Jedná se především o různé typy grafů, textových tabulek, 

vizitek, „nájezdů” na místa v zeměpisných mapách nebo grafické mapy s výstrahou113. 

Grafici pracují nejčastěji v programech Adobe Photoshop, Illustrator a After Effects  

a vycházejí z již přednastavených šablon. Do nich následně zadávají hodnoty ze zadání, 

které jim poslal editor či redaktor. Hlavní výhoda „šablonovité” výroby spočívá v tom, 

že je v porovnání s jiným druhem výroby časově nenáročná. Pro vysílání je možné 

takovou infografiku připravit často i v řádu několika minut.114 Naopak nejvíce času  

i práce vyžaduje výroba grafických animací a 3D grafik. Zejména na trojrozměrných 

vizualizacích podle Hejdy grafici pracují dlouhodobě.115 Vyšší mírou náročnosti se podle 

něj vyznačuje také práce na takzvaných Speciálech116, které zahrnují spolupráci všech 

grafických pracovišť a technologií a jejich vzájemnou koordinaci.117 

Hotovou infografiku pak grafici předávají do vysílání tak, že ji takzvaně „nabíjí” do 

digitálního vysílacího serveru DNPS. Díky tomu k ní získají přístup redaktoři, editoři 

i režie, která následně grafiku zařazuje do vysílání. Grafiky ve formátu FULL určené pro 

projekční plochu ve studiovém komplexu SK-6 se pak nenabíjí přímo do DNPS, nýbrž se 

ukládají na „dedikovaný server, ze kterého se následně plní do projekční plochy”118. 

 

111 Příloha č. 6: Strukturovaný rozhovor s Martinem Hejdou, 5. 2. 2021. 
 
112 Viz kapitola 1.3.3 Současná grafická prezentace televizního zpravodajství. 
 
113 Využívá se například ve chvíli, kdy moderátor referuje o výstraze Českého hydrometeorologického 
ústavu. 
 
114 Příloha č. 6: Strukturovaný rozhovor s Martinem Hejdou, 5. 2. 2021. 
 
115 I zde se podle Hejdy časová náročnost liší podle zadání. Jednoduché animace jsou podle něj otázkou 
několikahodinové práce. Výroba náročnějších trojrozměrných vizualizací – například pro pořady Události 
nebo Věda 24 – může trvat i několik dní. (viz tamtéž) 
 
116 Typově jde o vysílání věnované volebním výsledkům či různým výročím. 
 
117 Příloha č. 6: Strukturovaný rozhovor s Martinem Hejdou, 5. 2. 2021. 
 
118 Tamtéž. 
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Odlišné výrobní postupy se uplatňují při přípravě interaktivních grafik označovaných 

jako touch grafiky. Ty vznikají výhradně s pomocí technologií výrobce Vizrt119, grafici 

na nich pracují konkrétně v programu VizArtist. Možnostmi ani náročností výroby se 

podle Hejdy tato technologie od předešlých zmíněných v zásadě neliší. Hlavní rozdíl je 

podle něj právě v možnosti odbavení do vysílání, kdy moderátor grafický doprovod sám 

ovládá s pomocí tabletu: „(…) Interaktivní grafiky může moderátor ovládat v reálném 

čase, u ostatních typů tomu tak není.”120 Touch grafika v současné době vzniká zejména 

pro pořady odbavované z virtuálního studia, stejně tak je ale možné stejným obsahem 

plnit reálné projekční plochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 Technologie Vizrt má ve zpravodajství ČT24 širší uplatnění. S nástroji od téhož výrobce ovládají 
obrazoví editoři a technici ,,fulovou” projekční plochu, a to prostřednictvím na míru upraveného PC 
programu. S pomocí Vizrtu je také vytvářena a v režii během každé relace ovládána scéna virtuálního 
studia. (viz výše u výčtu jednotlivých pracovišť) 
 
120 Tamtéž. 
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2 METODOLOGICKÁ ČÁST 

Jelikož smyslem této práce je přiblížit interaktivní metody moderace v televizním 

zpravodajství jakožto nový, dosud jen málo popsaný fenomén, zvolila jsem kvalitativní 

výzkumnou metodu. Její podstatou je podle Jana Hendla intenzivní kontakt výzkumníka 

se zkoumaným jevem v jeho přirozeném prostředí – při sběru a analýze dat získává 

detailní popis toho, jak zkoumaný jedinec, skupina či fenomén funguje, a to mu umožňuje 

udělat si o nich jasnější představu. Metoda je proto vhodná při počátečním objevování 

fenoménů, které zatím nebyly podrobně popsány.121  

K popisu specifik interaktivní moderace ve zpravodajství jsem využila zejména 

strukturovaných a polostrukturovaných rozhovorů. Z nich čerpám nejen v praktické, ale 

i teoretické části práce. Konkrétní užití interaktivních metod moderace se pak snažím 

ilustrovat metodou kvalitativní analýzy obsahu na příkladu vysílání vybraných pořadů, 

konkrétně Studia 6, 90’ ČT24 a Událostí, v rámci jednoho vysílacího dne. Jako výzkumný 

materiál jsem využila i manuály jednotlivých studií a pořadů, které mi poskytl šéfrežisér 

ČT24 Marek Straka. 

 

2.1 Kvalitativní výzkum 

V odborných pracích nejen z oblasti společenských věd se podle Hendla uplatňují dvě 

obecně uznávané výzkumné strategie – kvantitativní a kvalitativní. Přestože v současné 

době jsou obě metody vnímány rovnocenně, zmíněný autor upozorňuje, že ne vždy tomu 

bylo tak. Na kvalitativní výzkum podle něj řada metodologů zprvu pohlížela jako na 

pouhý doplněk strategie kvantitativní. V souvislosti s tím uvádí negativní vymezení 

pojmu kvalitativní výzkum metodologů Glasera a Corbinové. Z jejich definice vyplývá, 

že jde o „(…) Jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických metod 

nebo jiných způsobů kvantifikace.”122 Podle citovaného autora nicméně jedinečnost 

kvalitativní metody nespočívá jen v absenci čísel. Jako přiléhavější volí definici 

amerického metodologa Johna Creswella. Ten kvalitativní výzkum definuje jako „proces 

hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumaní daného 

sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 

 

121 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 
2008. s. 48. ISBN 978-80-7367-485-4. 
 
122 Tamtéž, s. 45. 
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analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumaní 

v přirozeních podmínkách.”123 

Odlišnostem kvalitativního a kvantitativního přístupu se ve své publikaci věnuje 

i Renáta Sedláková. Hlavní rozdíl podle autorky spočívá v tom, že zatímco „kvantitativní 

šetření zkoumá větší celky prostřednictvím analýzy hromadných dat, kvalitativní se 

soustředí na jednotlivé jevy, jedince či případy a snaží se o nich vypovídat co 

nejpodrobněji.”124 Podle autorky se navíc obě metody neliší pouze technikami sběru  

a analýzou dat, ale i povahou údajů jako takových. Zatímco kvantitativní výzkum se opírá 

zpravidla o tvrdá data jako jsou hromadné tabulkové hodnoty a statistiky, kvalitativní 

metoda pracuje s daty měkkými, které mají nejčastěji podobu dlouhých výpovědí 

respondentů, zápisů a různých vyobrazení.125 

Typicky na počátku kvalitativního výzkumu stojí výběr tématu a stanovení základních 

výzkumných otázek. Ty může výzkumník v průběhu sběru a analýzy dat doplňovat  

a modifikovat – i proto je někdy kvalitativní typ výzkumu označován jako pružný. 

,,Kvalitativní výzkumník nesestavuje ze získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, 

spíše konstruuje obraz, který získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí. 

Výzkumník ve svém hledání významů a snaze pochopit aktuální dění vytváří podrobný 

popis toho, co pozoroval a zaznamenal.”126 Na rozdíl od kvantitativní metody tak není 

cílem otestovat předem stanovené hypotézy, ale najít a zkoumat hypotézy nové. 

Metody získávání dat jsou pak v porovnání s kvantitativním výzkumem relativně málo 

standardizované. Podle Hendla nejčastěji zahrnují přepisy rozhovorů a poznámek  

z pozorování v terénu, fotografie, deníky nebo například videozáznamy – materiály, které 

výzkumníkovi zkoumané jevy, lidi či skupiny pomůžou lépe pochopit a zároveň věrněji 

popsat jejich přirozené prostředí.127 

 

123 Tamtéž, s. 46 
 
124 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 
2014. Žurnalistika a komunikace. s. 49. ISBN 978-80-247-3568-9. 
 
125 Tamtéž, s. 51. 
 
126 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. 
Praha: Portál, 2008. s. 48. ISBN 978-80-7367-485-4. 
 
127 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. 
Praha: Portál, 2008. s. 48-49. ISBN 978-80-7367-485-4. 
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Odlišné jsou pak i výzkumné cíle obou metod a závěry, jež lze jejich prostřednictvím 

formulovat. Kvantitativní výzkum umožňuje na základě tvrdých dat vyvozovat obecnější 

závěry, které lze aplikovat na širší populaci. Oproti tomu kvalitativní přístup se zaměřuje 

spíše na specifické a individuální rysy daného jevu, což výzkumníkovi umožní zjistit  

o fenoménu podrobnější informace a lépe porozumět jeho specifikům. 

Nevýhoda kvalitativního výzkum spočívá zejména v tom, že vypovídá pouze o jednom 

konkrétním případu – pro jeho pružný charakter je získané závěry jen těžko možné 

generalizovat na širší populaci. Výzkumu se rovněž vytýká, že pracuje se subjektivními 

dojmy a že výsledky můžou být snadno ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními 

preferencemi.128 

 

2.2 Polostrukturovaný hloubkový rozhovor 

Jednou z hlavních metod sběru dat příznačnou pro kvalitativní výzkum je podle 

metodologů právě rozhovor neboli interview. Podle Silvermana, kterého cituje 

Sedláková, je interview spíše než neutrálním nástrojem „aktivní interakcí mezi 

výzkumníkem a informantem, při němž dochází k produkci významů.”129 Pro výzkumníka, 

který vystupuje v roli tazatele, je rozhovor důležitou zkušeností s reálnou situací v terénu, 

díky které má možnost získat hlubší vhled do sebraných dat a následně je snáze 

analyzovat.  

Sedláková rozhovor dělí na čtyři základní typy – rozhovor standardizovaný řízený, 

strukturovaný, polostrukturovaný a hloubkový. Standardizovaný rozhovor nejčastěji 

nabývá podoby dotazníku. V něm jsou pak přesně formulovány otázky – zpravidla 

uzavřeného charakteru – stanoveno jejich pořadí i varianty odpovědí, ze kterých tazatel 

může vybírat. Dotazníkem výzkumník vytvoří shodné podmínky pro všechny tazatele, 

což mu umožní získat relativně standardizovaná data v krátkém čase. I proto taková 

metoda dotazování nachází uplatnění spíše u kvantitativního výzkumu.130 

 

128 Tamtéž. 
 
129 SILVERMAN, David. In SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. 
Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. s. 208. ISBN 978-80-247-3568-9. 
 
130 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. 
Praha: Portál, 2008. s. 168. ISBN 978-80-7367-485-4. 
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Oproti tomu stojí rozhovor hloubkový, který je veden naopak zcela otevřeně, často 

s vědomím jen základních tematických okruhů. Dílčí témata, o kterých se bude 

v rozhovoru mluvit, jsou pak do značné míry v gesci samotného dotazovaného. Úkolem 

tazatele je v průběhu rozhovoru identifikovat sdělení, která by pro jeho výzkum mohla 

být nosná, a prostřednictvím podpůrných a sondážních otázek pak zjišťovat další 

informace.131 

Na pomezí standardizované a volné formy dotazování pak stojí rozhovor 

polostrukturovaný. Podobně jako u rozhovoru strukturovaného si výzkumník předem 

připravuje soupis nebo alespoň okruhy otázek. Při samotném rozhovoru ale nic nebrání 

tomu, aby některé dotazy byly upraveny na základě toho, kam se interview ubírá. 

Výzkumník se tazatele může doptávat, standardní je i situace, že některé z připravených 

otázek tazatel zodpoví spontánně sám od sebe, a tak v průběhu rozhovoru ani nezazní. 

2.2.1 Představení výzkumných otázek 

Jelikož záměrem této práce je popsat metody zpravodajské moderace a s ní spojené 

fenomény, stanovila jsem si ještě před samotným sběrem dat tři základní výzkumné 

otázky, které jsem pak rozvíjela v rozhovorech s oslovenými respondenty. 

 

• Jaké technologické nároky se k interaktivním metodám moderace vážou? 

• Jak se příspěvek pro interaktivní moderaci připravuje? 

• Jak vypadá odbavení interaktivního příspěvku a kdo všechno je do tohoto procesu 

zapojen? 

 

Okruhy měli dotazovaní z velké části společné. Konkrétní otázky se přitom lišily 

z hlediska profesní role, kterou dotazovaní zaujímají v rámci mediální organizace. 

Například zatímco s moderátory jsme se věnovali zejména problematice odbavení 

příspěvku a jeho prezentaci, s respondentem, který popisoval pracovní rutiny grafických 

pracovníků, jsme se tohoto okruhu dotkli jen okrajově. Specifické pak byly otázky 

 

131 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. 
Žurnalistika a komunikace. s. 211-212. ISBN 978-80-247-3568-9. 
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směřované na systémového inženýra Michala Šmucra, se kterým jsme interaktivní 

moderaci řešili zejména z technologického pohledu. 

2.2.2 Oslovení respondenti  

Pro potřeby této práce jsem provedla celkem šest rozhovorů s pracovníky zpravodajské 

stanice ČT24. Čtyři polostrukturované rozhovory vznikly v budově zpravodajství na 

Kavčích horách, přičemž každý z nich trval v rozmezí mezi 30 až 45 minutami. Dva 

rozhovory, konkrétně s produkčním grafiků ČT24 Adamem Hejdou a moderátorem Jiřím 

Václavkem, pak vznikly prostřednictvím e-mailové korespondence. Dotazovaným jsem 

poslala seznam primárních132 otevřených otázek. Jelikož jsem neměla možnost do 

rozhovoru zasahovat sekundárními dotazy, záměrně tyto rozhovory řadím do kategorie 

strukturovaných. 

Respondenty jsem se snažila zvolit tak, aby pokud možno zastoupili všechny tři 

základní výzkumné otázky. Konkrétně moderátory jsem pak vybírala s tím, že každý 

z nich představí interaktivní moderaci v jednom ze tří pořadů, které v této práci analyzuji. 

Jako první vznikl rozhovor se systémovým inženýrem Michalem Šmucrem, v budově 

zpravodajství jsme se sešli 12. prosince 2020. V interview jsme se soustředili zejména na 

technologické nároky, které se k interaktivním metodám moderace vážou (například na 

to, jak pro ně musí být uzpůsobena jednotlivá studia). Současně jsem se dotkli i historie 

interaktivních technologií v rámci pořadů zpravodajské ČT24. 

Ve čtvrtek 21. ledna 2021 jsem pak vyzpovídala Karolínu Jelínkovou. Respondentka 

v ČT pracuje od roku 2013, kdy nastoupila na pozici redaktorky Redakce denního 

zpravodajství. Již zde měla možnost vyzkoušet si přípravu studiových vstupů u plazmy, 

které potom sama prezentovala. O dva roky později se začala Jelínková více zaměřovat 

na politická témata – připravovala reportáže pro pořad Týden v politice a následně 

pravidelně vstupovala z Poslanecké sněmovny. V roce 2018 se stala redaktorkou Domácí 

redakce, v níž působí dodnes. V reportážích Jelínková i nyní pokrývá především dění  

v Parlamentu. Stejným tématům se věnuje i v pořadu Studio 6, pro který připravuje 

studiové vstupy. Respondentku jsem zvolila zejména z toho důvodu, že s prezentací 

 

132 Neboli předem formulovaných. 
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studiových vstupů u plazmy má bohatou zkušenost a na rozdíl od většiny moderátorů si 

zadání vytváří sama bez pomoci redakce. 

Ve stejný den jako s předešlou respondentkou vznikl také rozhovor s moderátorkou 

Janou Peroutkovou. Ta v České televizi působí rovněž od roku 2013, přičemž začínala na 

stejné pozici, jako právě Jelínková. Následně získala zkušenosti s moderací pořadů 

Události v regionech a Studio 6. V posledních letech byla Peroutková moderátorkou 

kontinuálního vysílání. Okruh moderovaných pořadů se jí rozšířil po vypuknutí 

koronavirové epidemie na jaře v roce 2020 – vzhledem ke zvláštnímu režimu v budově 

zpravodajství si měla možnost vyzkoušet formáty Interview ČT24, 90’ ČT24, Události, 

komentáře a následně taky hlavní zpravodajskou relaci Události, kterou moderuje dosud. 

V práci tak respondentka zastoupila nejen zkoumaný pořad Události, zároveň přidala 

srovnání s ostatními pořady, které doposud měla možnost moderovat nebo je moderuje  

i nadále. 

Specifikům práce obrazového editora, který je zodpovědný mimo jiné za odbavování 

fullových grafik v některých pořadech, jsem se pak věnovala v interview s Tadeášem 

Klímou. Ten působí v České televizi od roku 2016 – nastupoval jako produkční vysílací 

směny, na pozici obrazového editora je prvním rokem. V rozhovoru mi popsal jednak 

běžnou denní náplň svého pracovního dne, zejména mě ale zajímala již zmíněná příprava 

a odbavování full grafik do pořadu 90’ ČT24. V případě tohoto pořadu je totiž participace 

obrazového editora klíčová. 

S dotazy na práci grafiků ve zpravodajství ČT24 jsem se obrátila na jejich produkčního 

Martina Hejdu. Jak jsem již zmiňovala, rozhovor jsem v jeho případě koncipovala 

korespondenčně přes e-mail. V otázkách jsem se soustředila na obecnější vymezení práce 

jeho kolegů a následně pak na grafiku v jednotlivých zkoumaných pořadech – zejména 

na to, jak vypadá příprava infografiky, zda a jakým způsobem se grafici podílejí na 

odbavování do vysílání. Respondent pak v některých otázkách přiblížil, jaká jsou 

specifika interaktivních grafik oproti těm běžným. 

Jako poslední vznikl rozhovor s moderátorem Jiřím Václavkem. Z části kvůli jeho 

pracovnímu vytížení a následnému pobytu v domácí karanténě v době, kdy se rozhovor 

měl uskutečnit, jsme se interview rozhodli provést rovněž prostřednictvím e-mailu. 

Respondent v ČT působí od konce 90. let – do televize nastupoval jako zprávař brněnské 

redakce zpravodajství, o několik let později se stal dramaturgem tamní kulturní rubriky. 
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K moderování se Václavek dostal v roce 2005.133 Podobně jako Jana Peroutková má  

v rámci zpravodajské stanice ČT24 zkušenost hned s několika pořady – aktuálně 

moderuje kontinuální vysílání a pořad 90’ ČT24. Respondenta jsem oslovila ze dvou 

důvodů: jednak proto, aby v rozhovoru popsal specifika moderace Devadesátky. 

Václavek byl současně i jedním z prvních moderátorů ČT24, kteří si v roce 2011 ve 

vysílání pořadu Studio 6 poprvé vyzkoušeli moderaci u dotykové plazmy – mé dotazy 

proto směřovaly i na vývoj trendů v interaktivní moderaci a jak se jim moderátoři musí 

přizpůsobovat. 

 

2.3 Hlavní analyzovaná událost 

2.3.1 Schvalování státního rozpočtu na rok 2021 v PS (16. 12. 2020) 

K ilustraci toho, jak se interaktivní moderace uplatňuje v jednotlivých analyzovaných 

pořadech, jsem si vybrala jejich odvysílané relace ze středy 16. prosince 2021. Klíčovým 

tématem dne – vedle zahájení bezplatného antigenního testování veřejnosti na 

koronavirus – bylo schvalování návrhu státního rozpočtu na rok 2021 v Poslanecké 

sněmovně. Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD v ten den předstoupila před poslance  

s návrhem, který počítal se schodkem 320 miliard korun. Dopředu vyjednanou podporu 

pro jeho schválení přitom neměla. V předchozích letech se vláda mohla spoléhat na hlasy 

komunistů, ti si ale tentokrát jako podmínku pro podporu stanovili miliardové škrty  

v rozpočtu Ministerstva obrany. Na tuto podmínku ovšem ministři nechtěli zprvu 

přistoupit a doufali, že se jim i bez podpory poslanců KSČM nakonec návrh podaří 

prosadit. Jelikož se již během dopoledne ukázalo, že vláda potřebné hlasy v ten den 

zřejmě nezíská, odložila Sněmovna po návrhu místopředsedy frakce ANO Romana 

Kubíčka schvalování o dva další dny, tedy na páteční ráno.134 

Událost jsem zvolila z toho důvodu, že se jí v daný den dostatečně věnovaly všechny 

tři analyzované pořady. Schvalovací proces byl dopředu očekávanou událostí, logicky se 

 

133 V tomto roce začal moderovat pořady Regiony ČT24 a Týden v regionech. O rok později začal 
respondent s moderací Kultury v regionech. V roce 2007 Václavkovi přibylo Dobré ráno s ČT, které od 
zaří roku 2008 nese název Studio 6. (viz ČESKÁ TELEVIZE. Lidé: Jiří Václavek. [online]. [cit. 2021-04-
15] Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/lide/jiri-vaclavek/) 
 
134 ČESKÁ TELEVIZE. Sněmovna přerušila jednání o státním rozpočtu pro příští rok do pátku 18. 
prosince. [online] Praha, 2020. [cit. 2021-04-15] Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3241644-zive-snemovna-rozhoduje-o-rozpoctu-vlada-pro-nej-
podporu-zatim-nema 

https://www.ceskatelevize.cz/lide/jiri-vaclavek/
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3241644-zive-snemovna-rozhoduje-o-rozpoctu-vlada-pro-nej-podporu-zatim-nema
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3241644-zive-snemovna-rozhoduje-o-rozpoctu-vlada-pro-nej-podporu-zatim-nema
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od počátku nicméně nevědělo, jaké bude mít jednání výsledek. Výběr události mi tak 

umožnil popsat, jak se zpravodajské stanici ČT24 podařilo událost zmapovat v různých 

fázích jejího vývoje. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 Studio 6 

Studio 6 je ranní zpravodajská show, slovy tvůrců „ranní infoservis ČT” nebo 

„zpravodajský náskok do nového dne”135. Od pondělí do pátku pořad startuje v 5:59, což 

z něj na ČT1 a ČT24 dělá první živě vysílanou relaci dne. Na obou programech můžou 

diváci pořad naladit do 9:00. Následně pokračuje pod názvem Studio 6 II dalších 60 

minut, a to již výlučně na ČT24. V letních měsících je stopáž Studia 6 o hodinu kratší – 

vysílat začíná o hodinu později. Současně má svou víkendovou mutaci Studio 6 Víkend, 

v sobotu vysílanou od 7, v neděli pak od 8 hodin ráno. Na přípravě i vysílání se přitom 

podílí stejný tvůrčí tým jako ve všedních dnech. 

Základní strukturu každého dílu pořadu tvoří deset až čtrnáct témat z oblasti domácího 

i zahraničního dění, ekonomiky, kultury, sportu a vědy. Témata jsou prokládána 

pravidelnými zpravodajskými bloky označovanými jako Zprávy a informačním servisem 

– aktuálně přehledem sportovního zpravodajství, předpovědí počasí a aktualitami  

z dopravy. Ještě v roce 2014 pak byla pravidelnou součástí pořadu rubrika Přehled tisku, 

na kterou se jako první v rámci zpravodajských pořadů ČT využila technologie dotykové 

plazmy.136 

V současné době je Studio 6 odbavováno moderátorskou dvojicí moderátor-zprávař 

ze studiového komplexu SK-6137. K aktuálně využívaným dekoracím pořadu patří 

tyrkysový gauč, na kterém sedí moderátor při prezentování některých témat či při 

rozhovorech s hosty. Dále je součástí útlý stolek pro zprávaře, který zde zaujímá místo 

při čtení pravidelných zpravodajských bloků. Další z reálných dekorací pořadu je pak od 

roku 2016 velká projekční plocha, která je stálou součástí studia, a také menší plazmová 

obrazovka. Ta může být obdobně jako projekční stěna využita při rozhovorech s hosty či 

reportéry v terénu, k promítání obrazové informace k tématu nebo při samostatné 

interaktivní prezentaci.  

 

135 ČESKÁ TELEVIZE. Studio 6 [online]. [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/ 
 
136 ČESKÁ TELEVIZE. Studio 6 [online]. 3. ledna 2011. [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/211411010100103) 
 
137 Z názvu studiového komplexu vychází i název samotného pořadu. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/211411010100103
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Jak již bylo zmíněno, úkolem pořadu je seznamovat diváky s denní zpravodajskou 

agendou. Každé téma, které Studio 6 vysílá, by tak mělo být aktuální, nebo by se v něm 

měl alespoň objevit určitý aktualizační prvek. Hlavní rozdíl oproti běžnému 

zpravodajskému servisu, kterým je například kontinuální vysílání, spočívá především 

v tom, jak jsou témata ve Studiu 6 zpracována. Jelikož jde o ranní pořad, může si redakce 

některá témata dovolit ztvárnit odlehčeněji. Následujícím způsobem to v práci Baranové 

vysvětluje vedoucí pořadu Jana Záhorková: „Studio 6 je výjimečné v tom, že ta známá 

témata můžeme prezentovat jiným než standardním způsobem. Jednak na to máme 

mnohem delší stopáž, jednak máme, jako každý pořad, specifickou cílovou skupinu,  

a máme také možnost být v některých věcech výrazně hravější.”138 Standardní je i situace, 

že naplánovanou agendu přeruší neočekávaná událost, na kterou musí pořad reagovat.  

V takovou chvíli se začíná vysílat podle mimořádného scénáře a připravená struktura se 

mu musí uzpůsobit. 

Poměrně pestrá je i forma prezentace jednotlivých témat – v rámci každého dílu se až 

do vypuknutí koronavirové epidemie139 zpravidla objevoval alespoň jeden rozhovor 

moderátora s hostem ve studiu, spojení studia s hostem prostřednictvím telemostu, 

exteriérový rozhovor a živý vstup či telefonát z terénu. Pevnou součástí pořadu je také 

interaktivní prezentace redaktora či moderátora s grafickým doprovodem u plazmy nebo 

– v současné době frekventovaněji – u full projekce. 

Po obsahové stránce je za každý jednotlivý dílu pořadu zodpovědný editor.140 Ten má 

za úkol vybrat témata, zvolit způsob, jakým budou zpracována a následně zkontaktovat 

respondenty, případně regionální a zahraniční vstupaře, kteří budou mít za úkol téma 

pokrýt v terénu141. S přípravou včetně komunikace s hosty editorovi dále pomáhají 

koeditor a rešeršista – každý z nich pro jeden díl pořadu zpravidla zpracuje dvě až tři 

témata. Na přípravě těch, která jsou zaměřena odborněji, se můžou také podílet ostatní 

 

138 BARANOVÁ, Soňa. Formát ranní show v kontextu České televize - srovnání pořadů Studio 6 a 
Dobré ráno. Brno, 2017. s. 62. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí 
práce Jan MOTAL. 
 
139 Od jara 2020 až do současnosti studiové rozhovory s hosty nahradila zejména spojení prostřednictvím 
Skype či Zoom technologie. 
 
140 Aktuálně se na pozici editora střídají 4 lidé včetně vedoucí pořadu Jany Záhorkové. 
 
141 S náměty témat i jejich zpracováním můžou přijít  i sami regionální vstupaři a zahraniční 
zpravodajové. V praxi je běžné, že reportér v terénu během dne pokrývá i pro několik pořadů (například 
vstupuje do vysílání Studia 6 a denních Studií ČT24, a zároveň točí rozhovory pro večerní pořad 
Události). 
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redakce – například kulturní, vědecká či ekonomická. Běžně pak některá z témat zadává 

editor či vedoucí pořadu ke zpracování také zprávařovi a moderátorovi, kteří mají 

odbavení relace v příslušný den na starost. 

3.1.1 Příprava a výroba grafických příspěvků 

V rámci jednoho dílu pořadu se redakce Studia 6 kromě pravidelného tématu Jaké 

bude počasí142 snaží vždy zařadit alespoň jeden studiový vstup, který redaktor či 

moderátor odprezentuje s grafickým doprovodem u full projekce nebo plazmy. V praxi 

ale jejich počet kolísá v závislosti na tom, jaká témata se v daný den pokrývají. Jak již 

bylo zmíněno v teoretické části práce, jednou z hlavních předností infografiky je její 

schopnost přehledně interpretovat data, která by pro diváka byla bez vizuálního 

znázornění hůře pochopitelná. V pořadu se aktuálně objevují dvě formy těchto příspěvků: 

 

a)  Kratší úvodní příspěvek a rozhovor143 – příspěvek s grafikou slouží k uvedení 

diváka do tématu předtím, než začne rozhovor s hostem; redaktor či moderátor v čase 

dvou až tří minut odprezentuje základních informace, a následně se přesune k samotnému 

rozhovoru 

b)  Komplexní příspěvek144– podstatou je samotná grafická prezentace moderátora 

či redaktora; oproti předchozímu příspěvku prezentující téma rozebírá podrobněji, věnuje 

se jeho hlubším souvislostem (svůj studiový vstup prokládá například videi či 

synchrony145) 

 

Stejně jako u rozhovorů také u grafických příspěvků platí, že jejich přípravou může 

být pověřen rešeršista, koeditor, zprávař nebo člen jiné redakce. V prvních dvou 

případech jde o takzvané zpracování na klíč, kdy zadavatel pouze vytváří zadání a text 

prezentace pro moderátora. Pokud téma zpracovává redaktor nebo zprávař, většinou si 

 

142 Toto téma je pevnou součástí každého dílu pořadu Studio 6, přičemž v rámci struktury relace bývá 
pravidelně prezentováno jako druhé. Meteorolog prezentuje část předpovědi počasí s pomocí grafického 
doprovodu u full projekce, načež se přesouvá na gauč za hlavním moderátorem. Společně formou 
rozhovoru potom rozebírají další podrobnosti. 
 
143 Stopáž příspěvku se pohybuje mezi minutou až třemi minutami. 
 
144 Příspěvek má stopáž šest až osm minut.  
 
145 Synchron = výpověď respondenta. 
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téma ve vysílání odprezentuje on sám. S konkrétní představou i požadavkem na stopáž 

přichází editor pořadu, některá témata ale navrhují také sami redaktoři. Potvrzuje to 

i Karolína Jelínková, která pro pořad připravuje studiové vstupy na politická témata: 

„V posledních pár letech je to tak, že spíš přijdu já a sama nabídnu téma. Například vím, 

že pro Události budu sledovat sněmovní schůzi a že jsou tam konkrétní zajímavé body.  

S tím pak oslovím editory Studia 6, jestli by o téma měli zájem a v jakém formátu.”146  

Poté, co se redaktor domluví s editorem na podobě příspěvku, následuje samotná 

příprava. Ta v první řadě obnáší důkladnou rešerši a tvorbu zadání pro grafika, který 

prezentaci vyrábí. Redaktor v bodech formuluje text, který má být obsahem prezentace. 

Každý jednotlivý slide147 následně označí termínem PLAZMA či FULL spolu s číslem, 

která označují posloupnost těchto snímků148. Pokud jsou součástí prezentace graf, uvádí 

zadavatel přesné textové a číselné hodnoty, které má infografika vyobrazit. Povinností 

redaktora je rovněž uvést, jaký druh grafu má být pro znázornění těchto dat použit. 

Pakliže je součástí prezentace fotografie či jiný příspěvek z externího zdroje149, je rovněž 

úkolem zadavatele do přílohy e-mailu se zadáním přiložit příslušné soubory150. Využity 

můžou být rovněž fotografie z databází zpravodajských agentur, u nichž se zdroj uvádět 

nemusí.151  

Teprve poté, co vznikne zadání, formuluje redaktor text prezentace: „To, co dělám 

první, je vždycky kompletace zadání. I grafici musí mít čas, aby to vyrobili. Já si vždycky 

připravím kostru s podklady, tu pošlu grafikům, a až potom si připravuji vlastní text.”152 

Obsah prezentace redaktor ukládá do redakčního systému Octopus, který mu dle počtu 

slov vypočítá i výslednou stopáž příspěvku. Aby bylo patrné, v které části prezentace 

moderátor přejde na další slide, rozdělí jednotlivé části heslem *KLIK*.153 Totéž, co  

 

146 Příloha č. 2: Polostrukturovaný rozhovor s Karolínou Jelínkovou, 21. 1. 2021. 
 
147 Slide = snímek.  
 
148 Například FULL 1, FULL 2, FULL 3, atd. 
 
149 Například video ze sociálních sítí jako Twitter či Youtube, ale také obrázek nebo animace. 
 
150 Redaktor by měl do textu e-mailu se zadáním uvést i zdroj těchto souborů, aby je mohl grafik 
v prezentaci uvést.  
 
151 ČT pro tyto účely využívá především Fotobanku České tiskové kanceláře. 
 
152 Příloha č. 2: Polostrukturovaný rozhovor s Karolínou Jelínkovou, 21. 1. 2021. 
 
153 Slovo s pomocí symbolu hvězdičky redaktor ,,uzávorkuje” z toho důvodu, aby jej redakční systém 
nepočítal do textu prezentace.  
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v redakčním systému, se pak při odbavování prezentujícímu zobrazuje na čtecím zařízení. 

Přepisem se současně řídí i režie. „Ten přepsaný vstup je jednak vizuální pomůcka pro 

moderátora, jednak i pro režii – například kdyby moderátorovi, který si sám odbavuje 

příspěvek, přestalo cokoli fungovat v půlce toho vstupu – on by se třeba nemohl dostat 

dál – tak to čtecí vidí i v režii.”154 

Grafickou výrobu pro celý pořad zajišťují pracoviště Aktuální a Denní grafiky. Jaká 

témata bude Studio 6 vysílat, se zpravidla rozhoduje již den dopředu na společné poradě 

redakce v 10:30 dopoledne. Zadání tak může vzniknout s dostatečným předstihem 

a většinou již ten den má zadavatel spolu s editorem k dispozici náhled hotové prezentace. 

Stejně jako u jiných pořadů ale není výjimkou, že se témata vyvíjejí do poslední chvíle  

a v zadání je některé údaje potřeba doplňovat či měnit: „(…) Třeba když byly španělské 

volby, tak to jsme připravovali hrozně dlouho. Čekalo se, jak dopadne sčítání. Většinou 

ale, když je to nějaké normální téma, tak bych ten náhled měla mít k dispozici ještě 

odpoledne před tím, co se vysílá.”155  

Poté, co editor spolu se zadavatelem zkontrolují náhledy, „nabíjí” grafici hotové 

snímky na dedikovaný server. K němu má následně přístup režie, která příspěvek 

odbavuje. 

3.1.2 Odbavení a spolupráce členů redakce pořadu 

V závěru předchozí podkapitoly již bylo nastíněno, že v současné době fully nebo 

plazmy neodbavuje moderátor sám s pomocí tabletu, ale že za něj prezentaci ovládá 

obrazový editor v režii. Ve studiovém komplexu SK-6 k tomu využívá software, který je 

na míru vytvořen pro potřeby tohoto studia.156  

Již hotové slidy si obrazový editor každé ráno před vysíláním ve studiu prohlíží spolu 

s režisérem. Přítomni bývají i moderátoři a redaktoři, kteří se s režií domluví na 

podrobnostech k odbavování. Ve chvíli, kdy moderátor čte obsah prezentace výhradně ze 

 

154 Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor s Michalem Šmucrem, 12. 12. 2020. 
 
155 Příloha č. 2: Polostrukturovaný rozhovor s Karolínou Jelínkovou, 21. 1. 2021. 
 
156 Práci s programem, ve kterém se scéna studia ovládá, mi v rozhovoru pro tuto práci popsal obrazový 
editor Tadeáš Klíma: ,,Každý pořad v něm má vytvořené prostředí, protože každý pořad má jinou 
obrazovou skladbu. To pak nabízí různě veliká vstupovací okna pro odbavení grafik nebo právě vstupů. 
My už pak do vytvořených šablon vkládáme svoje připravené soubory a ty jedním klikem můžeme do 
projekce nahrát. Nabízí pak i různé nástroje, které pro daný pořad používáme.” (viz Příloha č. 5: 
Polostrukturovaný rozhovor s Tadeášem Klímou, 25. 1. 2021) 
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čtecího zařízení, je pro obrazového editora signál, že má přejít na další část příspěvku, 

zmiňovaná značka *KLIK*. Jelínková nicméně potvrzuje, že čtecí zařízení v některých 

případech striktně nevyužívá a postupuje podle vlastní osnovy. Musí se proto  

s obrazovým editorem domluvit například na klíčovém slově. Současně se podle ní režie 

musí sama orientovat v textu a prezentaci ovládat podle obrazového významu: „Když 

mluvím třeba o mimořádné schůzi sněmovny a bodech programu, tak zůstávají u fullu, 

kde je sněmovna. Pak přejdu k tomu, že pro něco vláda nemá podporu, a proto musí 

jednat s komunisty, kteří ji tolerují. Obrazový editor ví, že když se k tomu textově dostanu, 

tak musí posunout prezentaci. (…) je tam důležitý i ve chvíli, kdy selže technika. I proto 

je dobré si s ním ráno tu prezentací projít, a říct si, co a jak.”157 

V tabletu si pak může prezentující otevřít například redakční systém Octopus s textem 

prezentace – díky tomu může tablet využít i místo čtecího zařízení nebo jako jeho zálohu. 

Někteří moderátoři včetně Jelínkové si pak do tabletu píšou vlastní poznámky: „Třeba 

když mám i rozhovor s hostem, tak tam mám připravené nějaké body k otázkám, abych 

na něco nezapomněla. Plus je tam klasický vyhledávač, kdybych si potřebovala něco 

zkontrolovat.”158 

Šmucr současně dodává, že je součástí tabletu i program určený k odbavování, který 

funguje v podstatě identicky, jako program obrazového editora v režii. Proč se tedy 

odbavování moderátorem nevyužívá, když je to podle Šmucra technologicky možné? 

V první řadě tomu nejsou výrobně uzpůsobeny grafiky. V teoretické části práce uvádím, 

že základním předpokladem pro to, aby prezentace mohla být interaktivní”, musí být při 

výrobě grafik využita technologie Vizrt. Jak mi následně potvrdil v rozhovoru produkční 

grafiky Martin Hejda, pro jiné pořady než pro Události se grafika ve Vizrtu běžně 

nevyrábí: „(…) Právě po pořad Události se každodenně vyrábějí grafiky i technologií 

Vizrt, tedy ty interaktivní grafiky, které si může moderátor odbavovat v reálném čase. Pro 

všechny ostatní pořady se tato technologie využívá příležitostně.”159  

 Dalším aspektem je pak uživatelská přívětivost interaktivního odbavení pro 

prezentujícího – v rozhovoru mi potvrdila mimo jiné Jelínková, že jí v důsledku toho 

 

157 Příloha č. 2. : Rozhovor s Karolínou Jelínkovou, 21. 1. 2021. 
 
158 Příloha č. 2. : Rozhovor s Karolínou Jelínkovou, 21. 1. 2021. 
 
159 Příloha č. 6: Strukturovaný rozhovor s Martinem Hejdou, 5. 2. 2021. 
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například odpadá možnost mít tablet k dispozici jako zálohu: „(…) Když jsem měla 

otevřený ten program na odbavování, tak už jsem zase v tabletu nemohla mít čtecí nebo 

svoje poznámky. To pak člověk musel mít prezentaci v hlavě nebo používat normální 

čtecí.”160 Současně dodává, že interaktivní ovládání buď s pomocí tabletu nebo dotykem 

na obrazovku se využívalo především u dotykové plazmy umístěné v prostorách velína, 

tedy v rámci kontinuálního vysílání. 

3.1.3 Analýza pořadu z pohledu interaktivní moderace 

Ve zkoumaný den 16. 12. 2020 Studio 6 s pomocí full projekce zahajuje již samotný 

úvod relace, který otevírá moderátorská dvojice společně. Diváky u sledování vítá 

nejprve zprávařka Nikola Reindlová a posléze moderátor Pavel Navrátil, který 

představuje hlavní dvě témata dne: antigenní testování a schvalování státního rozpočtu 

v Poslanecké sněmovně. Očekávané události přitom postupně ilustrují obrazové 

informace na full projekci (viz Obrázek 1). Ačkoliv kamera oba moderátory snímá 

v celku, celá šířka projekce v danou chvíli využita není. 

 

Obrázek 1:  Moderátoři u full projekce seznamují diváky s hlavními tématy dne 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

160 Příloha č. 2. : Rozhovor s Karolínou Jelínkovou, 21. 1. 2021. 
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Po přehledu zpráv a znělce se moderátoři opět vracejí k full projekci. Zde již s pomocí 

infografiky a tabletem v ruce takzvaně poutají na další program. Kamera moderátory opět 

snímá v celku podobně jako v úvodu relace (viz Obrázek 2). V průběhu poutání navíc 

režie infografiku z full projekce přepíná do režimu „grafiky na sklo”, kdy se obsah fullu 

divákovi zobrazí na celé televizní obrazovce.  

Obrázek 2: Moderátoři u full projekce „poutají” na další program  

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Po další znělce zůstává zprávařka u full projekce, kde začíná prezentovat první velké 

téma avizované v úvodu relace – antigenní testování. V příspěvku se stopáží přibližně 

dvě a půl minuty shrnuje základní informace: jak antigenní testování bude probíhat, pro 

koho je určeno a co k němu zájemci budou potřebovat. Jako grafický doprovod využívá 

prezentaci celkem o deseti snímcích, přičemž většina z nich jsou textové grafiky 

s heslovitými instrukcemi. Na jednom ze snímků jsou pak využity i piktogramy 

a fotografie (viz Obrázek 3). Z formálního hlediska lze popsaný příklad klasifikovat jako 

úvodní samostatný příspěvek, který na kratší ploše seznamuje diváka s něčím, čemu se 

relace potažmo další pořady budou věnovat v živých vstupech či rozhovorech dále. Po 



 

60 

 

stránce obrazové skladby je Reindlová snímána v americkém plánu161. Záběr je statický, 

zprávařka se u prezentace nepohybuje. Dále si můžeme všimnout, že ačkoli má v ruce 

tablet, celou dobu využívá výhradně čtecí zařízení a také interakce s projekcí je 

minimální. Příspěvek navíc kompletně odbavuje režie. 

 

Obrázek 3: Full prezentace k antigennímu testování veřejnosti 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

V následujících minutách je pak projekce využita při videorozhovoru s hostem, který 

vede Pavel Navrátil.162 Projekci dále využívá při předpovědi počasí také meteorolog 

Pavel Borovička. Grafický doprovod – zejména textové tabulky s piktogramy a výstražné 

mapy – s pomocí malého ovladače posouvá sám. (viz Obrázek 4) 

 

 

 

 

 

161 Americký plán značí užší celek. Postava je v záběru zarámována do půlky lýtek. 
 
162 V období koronavirové epidemie je počet hostů přímo ve studiu minimální, proto je tímto způsobem 
rozhovor v rámci jednoho dílu odbaven hned několikrát. 
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Obrázek 4: Meteorolog s pomocí ovladače přechází na další část své prezentace 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

K tématu schvalování státního rozpočtu se pořad dostává přibližně ve své polovině. 

Téma z gauče pro moderátora a hosty krátkým studiem uvede moderátor Pavel Navrátil, 

kamera ho snímá v polodetailu. U full projekce jsou již připraveni redaktoři Domácí 

redakce Karolína Jelínková a Petr Vašek, kteří téma společně budou prezentovat. Navrátil 

jim předává slovo otázkou, na kterou jako první navazuje Karolína Jelínková.163 

Příspěvek s celkovou stopáží asi devíti minut Vašek s Jelínkovou koncipují jako 

dialog. Prezentace vypadá tak, že Jelínková s pomocí textové grafiky s několika údaji 

nejprve pro diváka zformuluje základní sdělení164, otázkou pak předává slovo Vaškovi, 

který jednotlivé teze již bez pomoci prezentace rozvíjí. Prezentace má dohromady 

7 snímků, přičemž jde výhradně o textové grafiky (viz Obrázek 5). Snímek, který se týká 

pozměňovacích návrhů poslaneckého klubu komunistů, pak Jelínková doplňuje 

synchronem předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. 

 

 

163 Při předávce aktéry snímá studiový jeřáb jako celek – díky záběru shora se scéna propojuje.  
 
164 Například jak vysoký je aktuálně plánovaný schodek státního rozpočtu nebo nejvíce zmiňované 
pozměňovací návrhy. 
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Obrázek 5: Jelínková s pomocí prezentace rozebírá uvedené pozměňovací návrhy 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Zmíněná stopáž i využití synchronu v prezentaci napovídají, že z hlediska formy jde  

o samostatný komplexní příspěvek, nikoli úvodní, jako v případě prezentace 

k antigennímu testování. Ani samotná relace se už tématu znovu detailně nevěnuje, 

o schvalování rozpočtu se dále mluví pouze v přehledu zpráv. Při prezentaci je pak patrné, 

že Jelínková nevyužívá čtecí zařízení, nýbrž se orientuje podle toho, co je uvedeno  

v infografice na projekci. S tou i více interaguje, když poukazuje na konkrétní body. 

Tablet k odbavování Jelínková nepoužívá, má v něm ale otevřené poznámky, do kterých 

při svém vystoupení nahlíží. Před posunem na další slide navíc většinou uvádí formulace 

typu „A teď se pojďme podívat…” nebo „Teď si připomeňme…”, což je i signál do režie, 

která projekci ovládá. Vystoupení je pak kompletně statické, i proto je zde opět využita 

pouze část full projekce. 

Poslední komplexní prezentaci u fullu pak v závěru druhé hodiny vysílání prezentují 

moderátor Pavel Navrátil a redaktor Vědecké redakce Vladimír Piskala. Společně se 

v sedmi minutách zaměřují na dosavadní výsledky antigenního testování. Podobně jako 

v případě předešlého vystoupení Vaška a Jelínkové, i zde prezentující vedou dialog. 

Moderátor však tentokrát klade pouze otázky, na které redaktor s pomocí prezentace 
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odpovídá. Výklad Piskala dokládá na grafech165, které jsou součástí každého snímku 

vyjma toho úvodního (viz Obrázek 6). Podobně jako Jelínková interaguje s projekcí, čtecí 

zařízení nepoužívá a v ruce nemá ani tablet. Rovněž z hlediska obrazové skladby je 

prezentace velmi podobná té předešlé. Na širších záběrech, kdy kamera snímá celé studio, 

si navíc můžeme všimnout malé plazmové obrazovky166, kterou pořad využívá 

k promítaní obrazové informace (op. viz Obrázek 6). 

V rámci jedné relace se kromě pravidelných přehledů počasí objevily tři samostatné 

příspěvky, které moderátoři buď sami nebo ve dvojici odbavovali u plazmy. Ani jeden 

z moderátorů nevyužíval tablet k odbavování, ačkoli jej měla většina z nich u sebe jako 

zálohu čtecího zařízení nebo v něm měla poznámky. 

 

Obrázek 6: Moderátoři prezentují u full projekce, v pravé části studia je plazmová 

obrazovka s OI k tématu. 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

 

 

165 V prezentaci se vystřídá postupně několik kruhových grafů, dále jeden křivkový a sloupcový graf. 
 
166 Plazmovou obrazovku v relaci využívá také moderátorka Žaneta Peřinová, která čte každou půl 
hodinu sportovní aktuality. S pomocí obrazovky ovšem neprezentuje, je z ní pouze promítán obrazový 
doprovod. 
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3.2 90’ ČT24 

Zpravodajský blok 90’ ČT24 vysílá Česká televize od 1. února 2016 živě každý všední 

den na programu ČT24 po skončení hlavní sportovní relace Branky, body, vteřiny. Stopáž 

pořadu je 90 minut, přičemž v úterý a ve čtvrtek je relace o půl hodiny kratší – střídá ji 

totiž půlhodinový blok ekonomického zpravodajství Byznys ČT24, který odbavují jiní 

moderátoři.167  

Sami tvůrci Devadesátku charakterizují jako „interaktivní zpravodajský pořad, ve 

kterém se moderátoři spolu s hosty zaměřují na hlavní témata dne i aktuální události 

a nabízejí divákům možnost zapojit se svými dotazy přímo do vysílání.”168 Dotazy diváci 

zasílají prostřednictvím webového formuláře nebo sociálních sítí. Devadesátka bývá také 

označována jako nástupce interaktivního magazínu Hyde Park ČT24169, který televize 

vysílala v letech 2010 až 2015.  

Z hlediska obsahu je pořad vystavěn na čtyřech až pěti aktuálních tématech, která 

moderátor rozebírá v rozhovorech spolu s hosty. Od svého vzniku pořad vysílá stejně 

jako například Studio 6 ve studiovém komplexu SK-6, což mu umožňuje zařazovat 

celoplošnou grafiku – rozhovorům tak zpravidla předchází několikaminutová grafická 

prezentace u fullu, která má divákovi pomoct lépe se v problematice zorientovat.  

V moderaci pořadu se do jara roku 2020 střídali především Jiří Václavek a Tomáš 

Drahoňovský. Podobně jako u dalších pořadů ČT24 začali v důsledku koronavirové 

epidemie diváky Devadesátkou provázet i další moderátoři – například Linda Bartošová, 

Jana Peroutková, Roman Fojta či Barbora Kroužková, kteří současně moderují 

kontinuální vysílání. 

Na přípravě pořadu se pak podílí výrazně užší tvůrčí tým, než je tomu například 

u Studia 6. Tvoří jej zejména členové ekonomické redakce, přičemž každý díl pořadu má 

svého editora170. Ten vybírá jednotlivá témata a hosty do rozhovorů. Současně přichází 

s konkrétní představou, co by se mělo objevit v grafikách, které moderátor prezentuje  

 

167 V roli moderátora se střídají redaktoři ekonomické redakce, aktuálně Michaela Nováková a Petr 
Kozlíček. 
 
168 ČESKÁ TELEVIZE. 90’ ČT24 [online]. [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/ 
 
169 ČT pak na základě Hyde Parku vytvořila kompletně interaktivní pořad Hyde Park Civilizace zaměřený 
zejména na vědecká témata. ČT24 jej vysílá každou sobotu ve stejném vysílacím čase jako Devadesátku 
ve všední dny. V roli moderátora je Daniel Stach. 
 
170 Aktuálně se na pozici editora střídají Barbora Filípková a Roman Krch. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/
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u fullu. Zadání grafik i spolu s textem pro moderátora následně na klíč vytvářejí redaktoři, 

na jednom dílu se podílejí dva. Těsně před vysíláním se do přípravy zapojují i redaktoři 

z Redakce Denního zpravodajství – ti píšou úvodní krátké headliny171, někdy také 

kompletují sestřihy tiskových konferencí z daného dne, které se určitým způsobem týkají 

probíraného tématu. Zároveň točící redaktor zmíněné redakce vstupuje přímo do vysílání 

– vždy závisí na tom, jaké téma v ten den pokrývá.  Vzhledem k velkému počtu 

zařazených grafik je pak v případě Devadesátky nezanedbatelná role obrazového editora. 

V neposlední řade na přípravě výrazně participuje i moderátor, který se musí nachystat 

na vedení dlouhých rozhovorů172. Podle některých moderátorů je z hlediska přípravy 

Devadesátka jedním z nejnáročnějších formátů ČT24 vůbec. Potvrzuje to i Jiří Václavek: 

„Devadesátka vyžaduje hloubkovou přípravu v řádu mnoha hodin, protože detailně 

rozebírá jedno téma, které představuje z nejrůznějších úhlů pohledu s mnoha hosty.”173 

V náročnosti pro moderátora hraje roli i skutečnost, že celý devadesátiminutový pořad 

musí odbavit sami a kompletně vestoje. 

3.2.1 Příprava a výroba grafických příspěvků 

Nejen moderátoři v rozhovorech pro tuto práci uvádí, že grafiky promítané 

z celoplošné projekce jsou stěžejním prvkem pořadu. Potvrzuje to také obrazový editor 

Tadeáš Klíma, podle kterého je jeho zapojení do přípravy Devadesátky výraznější, než je 

tomu například u kontinuálního vysílání nebo Studia 6. Různá témata podle Klímy nabízí 

odlišné množství dat, jež lze prostřednictvím grafů nebo prezentací zpracovat. V jedné 

relaci se podle něj nejčastěji objevují tři až čtyři takové příspěvky: „(…) Pro full verzi 

prezentace používáme sloupcové nebo vývojové grafy. Také prezentace pracující s mapou 

ČR, různé piktogramy, které postupně moderátor vysvětluje nebo také ,vícefully’, kde je 

obsahem několik fotografií s popisky. Menší plazmy pak lépe slouží k prezentaci  

s informacemi v bodech, kde shrnujeme jen to podstatné.”174 

 

171 headline [hedlajn], (z angl. titulek) – v praxi je headline nejstručnějším zpravodajským sdělením; 
zpravidla 10 až 15 sekund dlouhá ,,upoutávka” na téma, které rozebírá moderátor. (viz HALADA, Jan 
a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita 
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. s. 109. ISBN 978-80-246-3752-5.) 
 
172 Rozhovory k jednomu tématu mívají kolem deseti až patnácti minut. Oproti tomu rozhovory, které 
moderátoři vedou v rámci Studia ČT24, jsou maximálně osmiminutové. 
 
173 Příloha č. 4: Strukturovaný rozhovor s Jiřím Václavkem, 25. 2. 2021. 
 
174 Příloha č. 5: Polostrukturovaný rozhovor s Tadeášem Klímou, 25. 1. 2021. 
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Příprava grafik i tvorba zadání pro grafické oddělení vypadá obdobně jako v případě 

Studia 6. Hlavní rozdíl je v tom, že jsou do procesu zapojeni pouze dva redaktoři 

ekonomické redakce, kteří se Devadesátce v daný den věnují. Grafiku i spolu s textem 

připravují pro moderátora „na klíč”. Podle Václavka je to dáno tím, že již samotná 

příprava na rozhovory s hosty je velmi časově náročná. Totéž potvrzuje i Jana 

Peroutková: „V Devadesátce je tak moc plazem a údajů, že nemáte šanci si to všechno 

zapamatovat. Moderátor se připravuje primárně na rozhovor.”175 Moderátoři nicméně 

za editorem často sami přicházejí s námětem, co by bylo vhodné v grafice zmínit, aby se 

jim následně v rozhovoru na prezentaci lépe navázalo.176 Text připravený redaktorem si 

před vysíláním upravují, aby jejich vystoupení působilo pro diváka věrohodněji. 

Peroutková míní, že je důležitá interakce s projekcí: „(…) Redaktor, který tu plazmu 

připravuje, si to často neumí představit a správně text formulovat. Spíš píše suchá data  

a k tomu přidává obrazovou podporu. Obraty typu ,tady za mnou vidíte’ si tam musím 

dopisovat sama.”177 

Výrobu grafik pak mají na starost stejně jako v případě Studia 6 grafici z pracovišť 

Denní a Aktuální grafiky. Větší objem práce se podle Martina Hejdy překlápí k druhému 

ze zmíněných pracovišť. Na rozdíl od Studia 6 je totiž objem infografik pro full projekci 

nejen vyšší, později podle něj začíná chodit i zadání, většinou až kolem páté hodiny 

odpoledne. Právě to z jeho pohledu činí práci na pořadu Devadesátka obtížnější. Jelikož 

hotovo musí být nejpozději půl hodiny před vysíláním pořadu, přidává se občas k výrobě 

i faktor „časové tísně”: ,,Textová tabulka je samozřejmě jednodušší na výrobu než schéma 

popisující např. jisté vazby, postupy či strukturu věcí. Složitost výroby je ale do značné 

míry závislá i na množství zadání pro danou relaci, či čas, ve kterém je nám zadání 

doručeno, tudíž čas, který na zhotovení dané grafiky, či grafik máme k dispozici.  

Z jednoduché textové grafiky se může stát náročná grafika tím, že je na její výrobu málo 

času.”178 Čím je grafická výroba pro Devadesátku specifická je takzvaná vektorová 

grafika, tedy piktogramy. Při jejich výrobě grafici vycházejí z dostupných šablon 

v grafických programech a následně je přizpůsobují individuálním požadavkům 

 

175 Příloha č. 3: Polostrukturovaný rozhovor s Janou Peroutkovou, 21. 1. 2021. 
 
176 Tamtéž. 
 
177 Tamtéž. 
 
178 Příloha č. 6: Strukturovaný rozhovor s Martinem Hejdou, 5. 2. 2021. 
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zadavatele: „(…) Co se týče vytváření piktogramů, tak máme k dispozici jejich základní 

sadu, ale ta samozřejmě neobsahuje piktogramy pro všechny příležitosti, tudíž často se 

použije piktogram ze základní sady, který grafik upraví pro daný účel.”179 Výsledek 

grafici – stejně, jako v případě Studia 6 – následně ,,nabijí”180 na dedikovaný server, 

k němuž má přístup obrazový editor, který je při vysílání zodpovědný za obsluhu 

projekce. 

3.2.2 Odbavení a spolupráce členů redakce pořadu 

Ani v případě Devadesátky si grafické prezentace neodbavují moderátoři sami 

s pomocí tabletu. Z technologického hlediska je to podle Tadeáše Klímy opět možné jen 

u takzvaných touch grafik, které jsou vyrobeny s pomocí technologie Vizrt. Nicméně 

i v situacích, kdy je tomu grafika uzpůsobena, se podle něj prezentující obracejí spíše na 

obrazového editora. Klíma shodně jako moderátoři uvádí, že je pro prezentujícího snazší 

soustředit se pouze na text a ovládání projekce přenechat režii.181  

Obrazoví editoři mají na starost kompletní obrazovou výbavu pořadu – kromě toho, že 

kontrolují správnost vyrobených grafik, sami připravují i obrazové informace, které 

doprovázejí téma. „Z vyrobených OI a grafik si pak připravujeme playlist. To znamená, 

že podle položek v bodovém scénáři si sestavíme pořadí OI a grafik v odbavovacím 

programu.”182 Program, který k odbavení využívají, je identický jako v případě Studia 6, 

pouze uzpůsobený konkrétním potřebám Devadesátky. 

Ještě před samotným vysíláním se pak obrazový editor spolu s moderátorem 

a režisérem kvůli kontrole grafik setká ve studiu: „Před začátkem vysílání se vždy 

snažíme provádět ,rovnání’, kde se spolu s režisérem a moderátorem udělá ukázka 

vyrobených grafik a OI. Primárně jde o poslední kontrolu obsahu v grafikách a zároveň 

rovnání slouží k představě režiséra, jak jednotlivé grafiky záběrovat spolu s moderátorem 

v obraze.”183  

 

179 Tamtéž. 
 
180 Proces nabíjení podrobněji popisuji v teoretické část práce, v podkapitole 1.3.4 Grafika ve 
zpravodajských pořadech ČT24. 
 
181 Příloha č. 5: Strukturovaný rozhovor s Tadeášem Klímou, 25. 1. 2021. 
 
182 Tamtéž. 
 
183 Tamtéž. 
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Při odbavování se pak obrazový editor orientuje podle textu prezentace. Signálem pro 

přechod na další snímek je pro něj značka *KLIK*, která se zobrazuje i na čtecím zařízení 

pro moderátora. „Jedinou změnu může určit režisér, který řídí obrazovou skladbu se 

střihačem. Čili může dát pokyn pro změnu o větu nebo dvě později, aby došlo k přestřihu 

obrazu.”184 

Text prezentace se pak moderátorovi zobrazuje i v tabletu – právě jako zálohu jej 

i v Devadesátce v současné době používají všichni dotazovaní prezentující. Jiří Václavek 

má v tabletu mimo jiné své vlastní poznámky: „Používám zásadně svůj soukromý tablet, 

ve kterém mám kompletní přípravu vysílání: propojovací texty a hlavně připravené 

rozhovory. Naopak téměř nepoužívám Octopus v tabletu – vyhovuje mi víc verze v PC.”185 

S pomocí tabletu moderátoři ve vysílání ovládají i divácké dotazy. Na výběru 

spolupracují spolu s editorem sociálních sítí – ten je spolu s dotazy, které přijdou ještě  

v průběhu vysílání, přidá do systému, ve kterém pracuje i moderátor. Prezentující pak  

s pomocí tabletu určuje, které otázky odvysílá a v jakém pořadí: „Takto zadané otázky 

vidím v tabletu i se jménem diváka, mohu je kliknutím zvolit a zobrazit na plazmě ve 

studiu. Režie je může pustit v režimu přes celou obrazovku.”186  

3.2.3 Analýza pořadu z pohledu interaktivní moderace 

Ve zkoumaný den 16. prosince 2020 zahajuje Devadesátka vysílání ve svém 

pravidelném čase 20:05. V té době je již známo, že poslanci přerušili hlasování o návrhu 

státního rozpočtu a že v jednání budou pokračovat v pátek ráno. Po předtočené 

předpovědi počasí, kterou divákům na ploše sedmi minut prezentuje u full projekce 

meteoroložka Alena Zárybnická, přichází do studia – již živě – moderátor Jiří Václavek. 

Ten hned po úvodní znělce avizuje, že hlavním a jediným tématem relace, bude tentokrát 

právě neschválení státního rozpočtu a s tím spojené predikce odborníků. Dokládají to 

 i úvodní krátké headliny, které editor zařadil dva. Druhý headline je navíc doplněn 

krátkým sestřihem synchronů přímo z Poslanecké sněmovny. Při uvítání stojí Václavek 

před full projekcí, kamera jej zabírá v širokém celku (viz Obrázek 7). I z toho důvodu 

 

184 Tamtéž. 
 
185 Příloha č. 4: Strukturovaný rozhovor s Jiřím Václavkem, 25. 2. 2021. 
 
186 Tamtéž. 
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pořad u headlinů zařazuje obrazové informace, které jsou promítány z celé šířky projekční 

stěny. 

Po úvodním seznámení s tématem Václavek u projekce zůstává. V následujících 

minutách uvede téma zpravodajským vstupem Karolína Jelínková, která od dopoledne 

téma pokrývá přímo v Poslanecké sněmovně. S redaktorkou se Václavek spojuje 

prostřednictvím telemostu. Po přečtení úvodního studia s otázkou ze čtecího zařízení se 

moderátor obrací směrem k projekční ploše (viz Obrázek 8). 

 

Obrázek 7: Moderátor čte úvodní headliny 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 
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Obrázek 8: Moderátor se u full projekce spojuje s redaktorkou, pokládá otázku 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Po vstupu z terénu relace navazuje rozhovorem s hostem ve studiu, tentokrát 

s redaktorem Petrem Vaškem, který informace Jelínkové rozvádí. Respondent sedí 

u útlého stolku pro hosta, zatímco Václavek zůstává u projekční plochy, ze které je 

promítána OI k tématu. Otázky, které Václavek pokládá, čte z tabletu. Z hlediska 

obrazové skladby se pak střídají různé typy záběrů. Po přibližně jedenácti minutách 

následuje reportáž, kterou v Poslanecké sněmovně natočil právě Petr Vašek. 

Po dalším studiovém rozhovoru, tentokrát se dvěma respondenty, zařazuje relace první 

prezentaci moderátora s pomocí grafického doprovodu. V té má Václavek divákovi 

připomenout, jaké konkrétně má navrhovaný státní rozpočet parametry. Příspěvek má 

stopáž přibližně jednu a půl minuty, přičemž se skládá ze dvou snímků. Ten první je 

jednoduchá textová grafika s klíčovými informacemi, druhý má podobu časové osy se 

sloupcovými grafy. S jejich pomocí moderátor popisuje, jak stát hospodařil v předešlých 

letech (viz Obrázek 9). 

 



 

71 

 

Obrázek 9: Moderátor prezentuje grafický příspěvek u full projekce 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Z obrázku je patrné, že grafika je tentokrát promítána z celé šířky full projekce. I proto 

je moderátor většinu času, kdy prezentuje, snímán v širokém celku. V některých pasážích, 

kdy se Václavek zaměřuje na určitou hodnotu z grafu, pak režie mění záběr na detail 

infografiky (viz Obrázek 10). Do režimu grafiky na sklo v tomto případě nepřechází. 
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Obrázek 10: Detailní záběr infografiky z full projekce 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Po celou dobu prezentace moderátor využívá čtecí zařízení. Ačkoli má v ruce tablet, 

při svém vystoupení do něj ani jednou nenahlédne. Jeho pohled navíc neustále směřuje  

k divákovi, s projekcí interaguje jen minimálně. Z hlediska pohybu je pak prezentace 

spíše statická, moderátor udělá několik kroků, kolem celé projekce se ale neprochází. 

Moderátor následně již bez předělu navazuje dalším rozhovorem s hosty, kteří jsou 

tentokrát v exteriéru. Oproti předchozímu dotazování je blok specifický tím, že je 

proložen hned dvěma krátkými samostatnými prezentacemi s infografickým 

doprovodem. Ty mají za úkol probíraná témata dovysvětlit. Václavek diváky nejprve 

seznámí s respondenty, kterými jsou tentokrát předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva 

Zamrazilová a někdejší 1. náměstek ministra financí Ladislav Minčič. Stejně jako 

v případě živého vstupu Jelínkové se s nimi spojuje přes telemost. Poté, co se přibližně 

po sedmi minutách s hosty dostane k tématu chystaných daňových změn, takzvanému 

daňovému balíčku, přerušuje dotazování a začíná téma rozebírat sám s pomocí 

nachystané grafické prezentace (viz Obrázek 11). 
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Obrázek 11: Moderátor přerušil rozhovor a s pomocí prezentace začíná vysvětlovat 

specifika daňového balíčku 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Prezentace tentokrát sestává ze dvou snímků, přičemž jde o textové grafiky 

s klíčovými údaji (op. viz Obrázek 11). Změny moderátor prezentuje na ploše jedné 

minuty a následně se vrací k rozhovoru. Stejně jako v případě předešlých příkladů do 

tabletu Václavek nenahlíží a s projekční plochou neinteraguje. Pohyb spočívá v tom, že 

z pozice viditelné na posledním obrázku přechází k moderátorskému pultu a vrací se zpět. 

Kamera moderátora snímá v celku po celou dobu prezentace. 

Obdobně, přibližně po šesti minutách, pak rozhovor přeruší další krátký vstup, a to ve 

chvíli, kdy se respondenti dostávají k tématu možného rozpočtového provizoria. 

Tentokrát Václavek prezentuje za doprovodu jediného infografického snímku. Využita je 

opět celá projekční plocha, obdobně jako v situaci popsané u Obrázku 9. Prezentace se 

přitom skládá ze tří piktogramů a jedné fotografie (viz Obrázek 12).187 

 

 

187 Grafika je na projekční ploše uspořádána zleva doprava, podle čehož při výkladu postupuje 
i moderátor. 
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Obrázek 12: Moderátor s pomocí piktogramů popisuje základní specifika 

rozpočtového provizoria 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Z obrázku 12 je patrné, že moderátor je kvůli velikosti grafiky snímán v širším celku, 

než tomu bylo u textových grafik popsaných v předešlém příkladu. Současně by se dalo 

očekávat, že se bude Václavek kvůli uspořádání piktogramů při výkladu pohybovat. 

Prezentace je statická nicméně i tentokrát, prezentující zůstává na stejné pozici po celou 

dobu výkladu. Do konce relace se již práce s grafickým doprovodem neobjevuje. 

 

3.3 Události 

Události – slovy tvůrců souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě188 –

vysílá Česká televize jako svou hlavní zpravodajskou relaci od 1. ledna 1993. Aktuálně 

ji diváci můžou sledovat celkem na třech programech, a to na ČT1, ČT24 a ČT3. Stopáž 

pořadu se ve všední dny ustálila na 55 minutách, v sobotu a neděli je to o pět minut 

méně.189 V programovém schématu je začátek pořadu v pracovní dny i o víkendu 

 

188 ČESKÁ TELEVIZE. Události [online]. [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000110327/ 
 
189 Tamtéž. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000110327/
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stanoven vysílacím časem 19:00, předchází mu nicméně pětiminutový blok Události za 

okamžik a počasí190, který je již za přítomnosti moderátora Událostí vysílán živě 

z identické virtuální scény jako hlavní zpravodajská relace. Naopak po skončení Událostí 

pak vždy následuje blok sportovního zpravodajství Branky, body vteřiny191. 

 Za 28 let existence Událostí se několikrát měnily nejen vysílací čas a délka pořadu. 

Pracovalo se také s počtem moderátorů ve studiu, strukturou relace i studiovým 

prostředím, ze kterého je pořad odbavován. Dosud nejvýraznější formální i obsahovou 

transformací prošly Události v dubnu 2012192, když se ze studia s reálnými dekoracemi 

přemístily do studia virtuálního. Důsledkem byla nejen vizuální proměna studiové scény, 

kterou režie nově vytvářela s pomocí počítačových softwarů, viditelně to ovlivnilo i práci 

pořadu s infografikou – součástí studiové dekorace se staly dotykové plazmové 

obrazovky, které již dříve využívalo například Studio 6. Pravidelné zařazování grafických 

příspěvků, které budou v průběhu relace moderátoři sami odbavovat, mělo podle tvůrců 

jednak umocnit sdělení, jednak spolu s pohybem moderátorů po studiu přispět k větší 

dynamičnosti pořadu.193 O dva roky později pak pořad získal novou grafickou výbavu, 

která jej měla více propojit s kontinuálním vysíláním ČT24. Současně se opět změnila 

koncepce virtuálního studia – menší plazmové obrazovky vystřídala celoplošná virtuální 

stěna, kterou již moderátoři neovládali dotykem, ale s pomocí tabletu.194 Nastaveným 

změnám z let 2012 a 2014 odpovídá i současná struktura relace.  

Pořadem diváky provází několik moderátorských dvojic. Od roku 2012 byla jejich 

úloha rozdělena na hlavního moderátora a moderátora-reportéra, s čímž mimo jiné mělo 

souviset, jaké části pořadu budou odbavovat. Aktuálně se role moderátorů spíše stírají.  

V některých blocích figurují oba dva moderátoři a některé příspěvky – především ty 

 

190 Hlavní moderátor Událostí z virtuálního studia na ploše přibližně třiceti sekund seznámí hosty 
s hlavním tématem dne a předává slovo meteorologovi. 
 
191 Přehled sportu je však na rozdíl od počasí prezentován z jiného studiového komplexu. 
 
192 Proměna hlavní zpravodajské relace bývá spojována s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem. 
Pořad v konkurenci komerčních stanic řešil trvalý pokles sledovanosti. Proměnu a konsolidaci Událostí si 
tak Dvořák stanovil jako jeden ze svých cílů, když nastupoval do funkce. (Viz ČESKÁ TELEVIZE. 
Události v novém kabátě? Nikoli, úplně nový nezaměnitelný pořad [online]. 2012. [cit. 2021-04-16]. 
Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1628652-udalosti-v-novem-kabate-nikoli-uplne-novy-
nezamenitelny-porad) 
 
193 Tamtéž.  
 
194 ČESKÁ TELEVIZE. Události v nových barvách: Modrou a červenou doplňuje bílá. [online]. 2014. 
[cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1649302-udalosti-v-novych-barvach-
modrou-a-cervenou-doplnuje-bila. 
 

https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1628652-udalosti-v-novem-kabate-nikoli-uplne-novy-nezamenitelny-porad
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1628652-udalosti-v-novem-kabate-nikoli-uplne-novy-nezamenitelny-porad
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1649302-udalosti-v-novych-barvach-modrou-a-cervenou-doplnuje-bila
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1649302-udalosti-v-novych-barvach-modrou-a-cervenou-doplnuje-bila
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u virtuální plazmy – prezentují společně.195 Naposledy se relace rozšířila v roce 

2021 o moderátorky Janu Peroutkovou a Lindu Bartošovu. Dalšími tvářemi pořadu jsou 

Marcela Augustová, Jakub Železný a Martin Řezníček.  

Z hlediska obsahu je pořad rozdělen do čtyř bloků – poté, co hlavní moderátor přečte 

úvodní tři headliny, otevírá blok Zpráva dne196 s událostí s nejvyšší prioritou. Té se pak 

relace věnuje v několika příspěvcích na ploše od jedné do tří minut – pravidelně to bývá 

reportáž, vystoupení moderátora u plazmy a rozhovor s „aktérem dne”, který se přímo 

k události váže nebo ji dokáže vhodně okomentovat. Následuje blok Aktuální zprávy, 

který již kombinuje různé zahraniční i domácí aktuality197. Přibližně v polovině pořadu 

pak začíná rubrika Naše téma, která prostřednictvím několika různých příspěvků jednu 

událost rozebírá podrobně z více úhlů. Prezentací bloku bývá pověřen druhý moderátor, 

který téma kromě uvedení živých vstupů či reportáží a čtení zpráv opět rozebírá 

s grafickým doprovodem u plazmy. V některých dílech také druhý moderátor vstupuje do 

relace z terénu, kdy o tématu reportuje nebo vede rozhovor s hostem. V posledním bloku 

se pořad opět vrací k prezentaci různých druhů příspěvků z domova i ze zahraničí. Pro 

úplný závěr Událostí nicméně platí, že je již tematický odlehčenější. Mezi posledními 

příspěvky se tak objevuje kulturní a vědecká reportáž nebo příspěvek se zajímavostí ze 

světa. Pořad zakončuje Výhled, ve kterém moderátor diváky pozve ke sledování Událostí, 

komentářů a seznámí je s jedním či dvěma důležitými tématy následujícího dne, kterým 

se bude pořad věnovat. 

Na přípravě jednoho dílu pořadu se pokaždé podílí hlavní editora a jeho asistent, 

editor zahraničních událostí, koeditor a vedoucího vysílání. Dalšími členy týmu jsou 

produkční, korektor, titulkář a spolu s režií i obrazový editor. Přípravou jednotlivých 

reportáží a vstupováním z terénu jsou potom pověřeni redaktoři Domácí redakce, 

regionální redaktoři a zahraniční zpravodajové.198 

 

 

195 Příloha č. 3: Polostrukturovaný rozhovor s Janou Peroutkovou, 21. 1. 2021. 
 
196 Zprávou dne může být domácí i zahraniční událost. Vždy záleží právě na prioritě, kterou v daný den 
měla v porovnání s ostatními zprávami. 
 
197 V relaci se zpravidla vystřídají různé druhy zpráv. Úkolem editora je sestavit bodový scénář tak, aby 
byla skladba rozmanitá a dynamická. (viz Příloha č. 7.: Ukázka bodového scénáře pořadu Události) 
 
198 Příloha č. 3: Polostrukturovaný rozhovor s Janou Peroutkovou, 21. 1. 2021. 
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3.3.1 Příprava a výroba grafických příspěvků 

Pro každý z výše zmiňovaných bloků kromě Výhledu aktuálně redakce připravuje 

alespoň jeden samostatný grafický příspěvek, který moderátoři prezentují u virtuálního 

fullu. I Podle Peroutkové se jich v průměru objevuje kolem tří až čtyř v každé relaci.199 

Platí přitom, že grafické fully v rubrikách Zpráva dne a Naše téma rozvíjí danou událost. 

Do bloku Aktuálních zpráv pak redakce pravidelně zařazuje prezentaci s aktuálními 

denními statistikami, které se týkají vývoje onemocnění covid-19 v České republice.200 

Stejně jako v případě Devadesátky se na přípravě grafik nepodílí moderátoři. Do relace 

je pro ně na klíč chystá redakce. Jak poukazuje i Peroutková, participace moderátora 

Událostí na přípravě je například oproti Devadesátce minimální. V hlavní zpravodajské 

relaci její role spočívá zejména v precizní prezentaci. Před každou relací tak pečlivě 

prochází úvodní studia k příspěvkům, které bude muset odbavit. Stejně tak i redakcí 

připravené grafiky: „Můžeme tím pádem odchytit nějakou chybu, podobně jako třeba 

korektor nebo editor. Procházíme si ty reportáže a podle toho si upravujeme studia.”201  

Tvorbu zadání i textu pro moderátora má na starost nejčastěji koeditor. V případě, že 

prezentace rozvíjí téma, které se v relaci objevuje zpracované jako reportáž, chystá 

i zadání s textem redaktor, který událost pokrýval v terénu.  

Textová příprava zadání vypadá identicky, jako u předchozích dvou pořadů. Jelikož 

grafiky do Události jsou technologický zpracovány jako touch grafiky, neputují ale 

grafikům z pracovišť Denní a Aktuální grafiky, nýbrž na oddělení Vizrt, která pracuje se 

stejnojmennou technologií.202 Poté, co grafik zadání zpracuje, neukládá náhled grafiky 

na dedikovaný server, nýbrž do uživatelského rozhraní, ke kterému mají přístup také 

editoři a moderátoři. 

 

 

 

199 Příloha č. 3: Polostrukturovaný rozhovor s Janou Peroutkovou, 21. 1. 2021. 
 
200 S pomocí nejčastěji sloupcových a křivkových grafů moderátoři prezentují počty nakažených, 
vyléčených i hospitalizovaných, v současné době se přidávají i statistiky proočkovaných obyvatel. 
 
201 Příloha č. 3: Polostrukturovaný rozhovor s Janou Peroutkovou, 21. 1. 2021. 
 
202 Více o práci s technologií také v kapitole 1.3.4 Grafika ve zpravodajských pořadech ČT24. 
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3.3.2 Odbavení a spolupráce členů redakce pořadu 

Díky využití technologie Vizrt má moderátor možnost grafiku ovládat v reálném čase 

bez asistence režie. V tabletu má k odbavování připravenou již zmíněnou aplikaci iČT203, 

ve které se mu zobrazují náhledy projekce. Další variantou je kompletní odbavení z režie. 

Zde na rozdíl od Studia 6 a Devadesátky však obsah prezentace neodbavuje obrazový 

editor, nýbrž přímo grafik z pracoviště Vizrt, který zadání zpracovával. Ten využívá 

počítačový software dodaný od výrobce – prezentaci v něm ovládá identicky, jako 

moderátor v tabletu.204  

Stejně jako u Devadesátky musí moderátoři před začátkem relace spolu s režisérem 

a obrazovým editorem provést rovnání. Při něm si společně projdou jednotlivé obrazové 

informace a grafiky spolu s připravenými pozicemi a číslem kamery, která bude 

moderátora v danou chvíli snímat.205 Na tom, jakým způsobem budou odbavovány 

příspěvky, se moderátoři domlouvají s grafiky v režii před každou relací. Z výpovědi Jany 

Peroutkové vyplynulo, že ani v případě Událostí nevolí ona ani její kolegové variantu 

samostatného odbavení příliš často. Tak jako u předchozích popsaných pořadů chtějí mít 

moderátoři tablet připravený jako zálohu pro případ, že by přestalo fungovat čtecí 

zařízení: „Kdybych si překlikla do rozhraní, kde se odbavují grafiky, tak už tam nemám 

text. Pokud by mi pak normální čtecí vypadlo, byl by problém. Být to v kontinuálu, tak mi 

to možná lidi prominou, ale v Událostech pro nějaké experimentování není prostor.”206 

3.1.3 Analýza pořadu z pohledu interaktivní moderace 

Stejně jako pro výše analyzované pořady je také pro hlavní zpravodajskou relaci ve 

středu 16. prosince 2020 stěžejní událostí dne schvalování státního rozpočtu v Poslanecké 

sněmovně. Na téma proto již v úvodu relace v bloku Události za okamžik upozorňuje 

moderátorka Daniela Písařovicová, která slovo následně předává meteoroložce Aleně 

 

203 Aplikace je propojená se serverovým rozhraním, aby bylo možné grafiky zařazovat do vysílání. (Viz 
Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor s Michalem Šmucrem, 12. 12. 2020) 
  
204 S technologií Vizrt při vysílání pracuje také operátor projekce, který zde ovládá předem 
naprogramovanou dekoraci studia. (viz tamtéž) 
 
205 Pozici označenou písmenem A až E spolu s číslem kamery má moderátor uvedenou u každého 
příspěvku v bodovém scénáři. Rovněž jde zde napsáno, v jaké části projekce se OI či grafika zobrazí. 
Zápis C3/FULL například znamená, že moderátor stojí na pozici C, snímá ho přitom kamera č. 3 
a v pozadí je obrazová informace na projekci promítána ve formátu full, tedy po celé šířce virtuální 
plazmy. (Viz Příloha č. 8: Ukázka manuálu Studia SK-8; archiv šéfrežiséra Marka Straky) 
 
206 Příloha č. 3: Polostrukturovaný rozhovor s Janou Peroutkovou, 21. 1. 2021. 
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Zárybnické (viz Obrázek 13). Ta poté prezentuje přibližně čtyřminutovou předpověď 

počasí, a to již s pomocí virtuální plazmy, kterou budou následně využívat i Události.  

 

Obrázek 13: Moderátorka předává slovo meteoroložce, která následně prezentuje 

předpověď počasí u virtuální plazmy 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Po předpovědi a úvodní znělce moderátorka Písařovicová naváže úvodními headliny. 

Kromě schvalování státního rozpočtu, jemuž relace věnuje svůj úvodní blok Zpráva dne, 

je dalším z avizovaných témat shrnutí prvního dne antigenního testování. Moderátorka 

stojí u virtuální plazmy, ze které jsou promítány obrazové informace k tématu. Kamera ji 

snímá v polodetailu (viz Obrázek 14).  
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Obrázek 14: Moderátorka čte úvodní headliny u virtuální plazmy 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Po předělu se k Písařovicové přidává druhý moderátor Michal Kubal, přičemž 

společně vítají diváky a zahajují úvodní blok relace. Pořad přitom opět využívá virtuální 

projekci v pravé části studia. Moderátoři se po větách střídají ve čtení nejčerstvější 

zprávy, tedy že poslanci budou v jednání o státním rozpočtu pokračovat v pátek. Každý 

zaujímá pozici z jedné strany plazmy, z níž je opět promítána obrazová informace. 

K první grafické prezentaci se moderátoři dostávají po úvodní reportáži redaktora 

Petra Vaška. Na ploše přibližně jedné a půl minuty shrnují, jaké má vládní návrh rozpočtu 

na příští rok priority. Prezentace má dohromady čtyři snímky, přičemž ve čtení se 

moderátoři opět střídají. První tři jsou textové grafiky s důležitými číselnými údaji (viz 

Obrázek 15), poslední z nich má podobu sloupcového grafu. Třetí z grafik je navíc 

doplněna o synchron z Poslanecké sněmovny.  
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Obrázek 15: Moderátoři diváky seznamují s parametry chystaného státního rozpočtu 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Přestože mají moderátoři v ruce tablet, v průběhu prezentace do něj nenahlíží. Je 

evidentní, že po celou dobu využívají klasické čtecí zařízení. Současně zde není patrná 

žádná interakce s projekční plochou, i proto je záběr na moderátory statický. Ačkoli je 

využívána větší část virtuální plochy, infografika není promítána z celé její šířky, jako 

tomu bylo například u Devadesátky. Jelikož má grafika standardní formát 16:9, přechází 

režie v některých částech prezentace do režimu zobrazení na sklo, které využívalo již 

analyzované Studio 6.207 

Druhá prezentace u virtuální plazmy pak rozvíjí druhé hlavní téma dne – antigenní 

testování veřejnosti. Vystoupení moderátora předchází reportáž regionálního redaktora 

a živý vstup z terénu. Úkolem Michalem Kubala je tentokrát s pomocí grafiky 

připomenout základní informace, které se testování týkají. Kubal prezentuje sám na ploše 

necelé minuty. Prezentace má tři snímky, přičemž jde výhradně o textové grafiky. 

Ani při druhé prezentaci moderátor nenahlíží do tabletu. Ve chvílích, kdy dochází 

k posunu mezi jednotlivými snímky, je zde ovšem patrná interakce se zařízením 

 

207 Grafika je divákovi promítána v detailu na celé televizní obrazovce. 



 

82 

 

(viz Obrázek 16). Moderátor tentokrát prezentuje z pozice u pultíku pro moderátora, 

záběr je nicméně opět statický. 

 

Obrázek 16: Moderátor při posunu snímků nahlíží do tabletu.  

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Bez předělu potom na Kubala u plazmy navazuje redaktor Vědecké redakce Vladimír 

Piskala. Ten se ovšem nenachází přímo ve virtuálním studiu, nýbrž u dotykové plazmy 

umístěné v prostorách zpravodajského velína. Kubal se s ním spojuje prostřednictvím 

telemostu. 

U dotykové plazmy Piskala vstupuje na ploše jedné a půl minuty. Prezentace má 

dohromady dva snímky, přičemž slidy jsou vedeny ve vizuálním stylu Událostí. Vedle 

klasické textové grafiky relace zařadila snímek, který k ilustraci výkladu moderátora 

využívá piktogramy (viz Obrázek 17). Z obrázku je rovněž patrné, že tablet moderátor 

tentokrát nevyužívá, ale plazmu ovládá dotykem. Před sebou má pravděpodobně čtecí 

zařízení. Současně je možná i varianta, že text odříkává zpaměti.  
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Obrázek 17: Redaktor vstupuje u dotykové plazmové obrazovky, kterou sám ovládá 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Po skončení prezentace vrací Piskala slovo Michalu Kubalovi. Ten blok zakončuje 

prezentací s denními statistikami nově potvrzených případů onemocnění covid-19, které 

po vypuknutí epidemie koronaviru začal pořad zařazovat na denní bázi. Prezentace má 

opět necelou minutu a skládá se ze dvou grafů. Moderátor přitom zůstává na stejné pozici 

jako u předešlé prezentace (viz Obrázek 18). 
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Obrázek 18: Moderátor u virtuální plazmy prezentuje aktuální počty nakažených 

koronavirem v České republice 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Dále v bloku Aktuálních zpráv pak Události využijí grafickou prezentaci k otevření 

nového tématu, kterým je pokles průměrných úrokových sazeb hypoték v Česku. 

Infografiku tentokrát u virtuální plazmy prezentuje moderátorka Daniela Písařovicová. 

Prezentace sestává ze dvou grafů a po dvaceti sekundách na ní navazuje připravená 

reportáž. Z formálního hlediska tak vystoupení připomíná spíše úvodní studio. Po 

příspěvku Písařovicová navazuje od plazmy s třetím grafickým snímkem. Ten v závěru 

navíc doplňuje asi dvacetisekundový synchron respondenta. Po celou dobu prezentace 

moderátorka zůstává na pozici, která je patrná z obrázku 19. 
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Obrázek 19: Moderátorka u virtuální plazmy doplňuje odvysílanou reportáž 

Zdroj: Česká televize, 16. 12. 2020 

 

Poslední samostatnou prezentaci, kterou relace zařadila, pak odbavuje opět moderátor 

Michal Kubal v bloku Naše téma, který je věnován očkování proti koronaviru. U plazmy 

navazuje na již odvysílanou reportáž a čtenou zprávu se synchronem. S pomocí tří 

textových grafik během jedné a půl minuty vysvětluje, které státy již proti tomuto 

onemocnění očkují. Prezentace je navíc proložena stand-upem208 Lukáše Dolanského, 

který pro Českou televizi reportuje z Bruselu. Kubal prezentaci odbavuje ze stejné pozice 

jako Písařovicová u předešlého grafického příspěvku (op. viz. Obrázek 19). Identické je 

proto i záběrování a umístění grafiky na virtuální plazmě. 

Provedená analýza hlavní zpravodajské relace z 16. prosince ilustruje zařazení 

minimálně tří grafických příspěvků v rámci jednoho dílu. Kromě bloků Zpráva dne, Naše 

téma a denního shrnutí počtů nakažených v bloku Aktuálních zpráv ji navíc redakce 

zařadila k otevření či dovysvětlení dalších dvou témat. 

 

 

208 stand up [staendap] (z angl. postavit se, stát) – záběr, při němž reportér stojí v exteriéru s mikrofonem 
v ruce a hovoří přímo do kamery; autor zprávy v něm sděluje informace nebo seznamuje s dalším 
vývojem sledovaného tématu (viz HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: 
výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. s. 231. ISBN 
978-80-246-3752-5.) 
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Závěr 

Interaktivní metody moderace si již ve struktuře řady zpravodajských relací ČT24 

vybudovaly pevnou pozici. V této bakalářské práci bylo mým cílem studiová vystoupení 

redaktorů či moderátorů, kteří při své prezentaci využívají grafický doprovod, detailněji 

představit. Práce si kladla za cíl zmapovat jednotlivé formáty interaktivních příspěvků 

a definovat základní terminologii jako plazma a full grafika – pojmy, které se pro 

rozlišení velikosti grafického doprovodu a zvolené technologie využívají v prostředí 

České televize. V teoretickém segmentu jsem se rovněž pokusila přiblížit, jak důležitý 

byl pro rozvoj tohoto fenoménu proces digitalizace a relativně nedávná obměna studiové 

techniky, bez níž by se tato metoda moderace neobešla. Konkrétněji měly tuto 

problematiku představit kapitoly charakterizující studiové komplexy ve zpravodajství 

České televize – zde bylo záměrem postihnout, jak právě zvolená technologie určuje 

průběh interaktivní moderace (například to, jakým způsobem bude prezentující obrazový 

doprovod ovládat či jaké budou možnosti interakce s projekcí). V teoretické části práce 

bylo rovněž mým cílem popsat roli moderátora zpravodajského pořadu, a to i ve chvílích, 

kdy právě nestojí u projekční plochy s tabletem v ruce. Jeho práci jsem se pokusila ukotvit 

v kontextu dalších pracovních úkonů, které musí denně provádět ve zpravodajském 

newsroomu ještě před vysíláním, často ve spolupráci s dalšími členy redakce, kteří daný 

pořad připravují. Poslední kapitolu v teoretické části práce jsem pak věnovala  

i samotnému obrazovému doprovodu, tedy zpravodajské grafice – tato část textu měla 

zmapovat vývoj televizní infografiky směrem k současným trendům a představit její 

konkrétní druhy. Zde jsem se zaměřila i na práci grafiků ve zpravodajství ČT24, aby bylo 

patrné, co konkrétně výroba příspěvku pro interaktivní moderaci obnáší. 

V praktickém segmentu jsem se již detailně zaměřila na konkrétní pořady 

zpravodajské ČT24, které moderaci s pomocí grafického doprovodu využívají v různých 

formách. Vycházela jsem zejména z provedených rozhovorů a skrze ně hledala odpovědi 

na tři výzkumné otázky, které jsem si definovala v metodologické části.  

Na první z otázek, která se týkala technologických nároků na tento druh moderace, mi 

odpověděl systémový inženýr ČT Michal Šmucr spolu s obrazovým editorem Tadeášem 

Klímou. Respondenti mi vysvětlili, že svá specifika má odbavování příspěvků z reálné 

projekční plochy ve studiovém komplexu SK6, k nimž je speciálně naprogramované 

ovládací rozhraní jak pro režii, tak pro prezentujícího. Odlišné rozhraní se pak využívá  
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v prostředí virtuálního studia, ze kterého se odbavuje i v práci zkoumaná hlavní 

zpravodajská relace. Respondenti mi současně potvrdili, že prezentující mají možnost si 

příspěvky odbavit samostatně, tedy bez pomoci režie, pokud je tomu technologicky 

uzpůsobena vyrobená grafika a pokud o to oni sami mají zájem. 

Druhá z otázek směřovala k přípravě a výrobě infografických příspěvků. Zde bylo mou 

snahou ilustrovat, že ne vždy je textová příprava prezentace v gesci samotného 

moderátora, ale že na nich pracují i ostatní členové redakce daného pořadu. Z výpovědí 

dotazovaných moderátorů vyplynulo, že v případě pořadů Události a Devadesátka jsou 

prezentace do relace připravovány na klíč redaktory a koeditory. Naopak v případě Studia 

6 tuto variantu doplňovala možnost samostatné přípravy vstupujícího zprávaře či 

redaktora. Z hlediska výroby se pak v případě pořadů Studio 6 a Devadesátka využívaly 

tytéž pracovní postupy a grafické programy. Odlišná technologie se naopak uplatnila při 

výrobě grafik do Událostí, které byly jako jediné technologicky uzpůsobeny dotykovému 

ovládání prezentujících moderátorů. 

Třetí výzkumná otázka měla pokrýt samotný proces odbavení interaktivního příspěvku 

v relaci. Jeden z mých hlavních dílčích dotazů zněl, zda projekci ovládá moderátor sám  

s pomocí tabletu, či jestli za něj příspěvek odbavuje režie. Z odpovědí dotazovaných 

moderátorů vyplynulo, že žádný z nich metodu individuálního odbavení nevyužívá a že 

je pro ně snazší přenechat tento úkon na režii. Shodně mi potvrdili, že tablet je pro ně 

výhodnější využít jako zálohu čtecího zařízení. Dalším již zmíněným aspektem odbavení 

přímo z tabletu bylo i technologické uzpůsobení grafik. K interaktivní moderaci byly 

připraveny pouze grafiky pro pořad Události. 

Jednotlivé typy interaktivních příspěvků pak měla představit kvalitativní analýza 

obsahu odvysílaných relací zkoumaných pořadů ze středy 16. prosince 2020. Ukázalo se, 

že všechny tři pořady pracují s relativně pestrým množstvím infografik zahrnující 

piktogramy, různé druhy statistických grafů nebo fotografií s popisky. Zcela jednoznačně 

zde ale dominovaly jednoduché grafiky textové, které shrnovaly stěžejní body  

z prezentace. Ve zkoumaných relacích bylo možné pozorovat i odlišnosti v tom, jak 

jednotlivé pořady pracují s formou příspěvku. Rannímu Studiu 6 dominovaly spíše 

komplexnější příspěvky na delší ploše, zatímco vystoupení moderátorů v Událostech 

a Devadesátce v relacích figurovaly spíše jako krátká uvedení do problematiky či 

doplnění informací k tomu, co bude moderátor či hosté dále rozvíjet. 
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Je bezesporu, že výsledná zjištění o počtu zařazených grafik či rutinách moderátorů 

nelze na základě šesti provedených rozhovorů ani analýzy z jednoho vysílacího dne 

zobecnit plošně na všechny zpravodajské pořady ČT24. V tomto ohledu by se jistě lépe 

uplatnilo například dotazníkové šetření či kvantitativní obsahová analýza. K uvedení 

čtenáře do problematiky interaktivní moderace a zmapování toho, jak tyto příspěvky 

každodenně vznikají, byly rozhovory nicméně klíčovým a velmi cenným materiálem.  
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Summary 

Interactive methods of broadcast presentation have already made a solid ground for 

themselves in the structure of ČT24's news programs. In this bachelor thesis, my goal was 

to present the in-studio performances of journalists and news anchors, who use graphic 

tools during their presentations, in a more detailed way. I also wanted to cover both 

various forms of interactive presentations and terms like plasma and full graphics as the 

basic terminology – terminology that is being used in Czech Television to distinguish the 

size of graphic content and chosen technology. 

In the theoretical part, I attempted to elaborate on the importance of the digitalization 

process and a recent change of the studio equipment. Without it, interactive moderation 

would not be functional. The topic is further explained in chapters covering 

characteristics of the studio complexes in news coverage by Czech Television. 

I attempted to explain how the type of technology is a defining factor of the course of the 

interactive moderation (for example, how the anchor controls what is displayed). 

The theoretical part also covers work that anchors have to do when they are not on the 

screen. My goal was to set their work in the context of other tasks they have to perform 

daily in the newsroom before even the broadcast starts. Most of the time in cooperation 

with other members of the newsroom, who work on these programs to get them 

broadcasted. 

The last chapter of the theoretical part is dedicated to the graphic content itself. It 

tracks the historical improvement of infographics used on television and describes their 

various forms. I also focused on the production of graphic tools and the amount of work 

it requires.  

In the practical part, I looked for answers to three research questions, defined in the 

methodology. The first question, concerning technology requirements for this type of 

moderation, was answered by the system engineer in Czech Television Michal Šmucr. 

Along with content editor Tadeáš Klíma. 

Broadcasting from a screen in studio complex SK6 has a particularly coded controller's 

setup. One which is used by producers and another one for the anchor. If necessary, the 

moderator can use graphic content without the producers in the studio. The virtual studio, 

from which the main evening news program is broadcasted, has a completely different 

setup.  
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The second question aimed at the creation of infographic content. I tried to illustrate 

how the moderator may not be responsible for the preparation of the text part of his 

presentation. Approached moderators said that in the case of Události and Devadesátka 

news programs, this is a task for its editors and co-editors. But in Studio 6 reporter on the 

screen can write his presentations. Both Studio 6 and Devadesátka use the same 

procedures and programs for graphic editing. Události program uses different technology, 

as it is the only one, where presenters can control the display with a touchscreen device. 

The third research question was supposed to cover the process of presenting an 

interactive tool on screen. The fractional question here was whether the anchors control 

the projection themselves with a tablet or if this task is performed by the studio producers. 

Approached news anchors said that it is easier to leave it to the producers. They also 

confirmed that the tablet is more suitable for them as a teleprompter backup. Above that, 

only infographics for Události are eligible for interactive moderation.  

Specific types of interactive content were meant to be presented by the quantitative 

analysis of broadcasts from the 16th of December 2020. All three news programs 

mentioned above work with a broad range of infographics, including pictograms, various 

types of statistical charts, or photographs with a caption. Unequivocally, the most 

prevalent type of used graphic content was a simple text-based visualization, which 

concluded the main points of the presentation. 

In the examined programs it was possible to spot the differences in usage of distinct 

forms of graphic content. In the morning news program Studio 6, more complex, longer-

lasting features were prevailing, whereas in Události and Devadesátka programs the 

graphic content served rather as a brief introduction to the topic or a preview of what 

comes next.  

Beyond a doubt, the findings on the number of infographics used or anchor routines 

based on six research interviews and analysis of one day of broadcasting cannot be 

generalized on all of the ČT24's news programs. On this count, a survey, or quantitative 

analysis of the content, would certainly be more suitable. However, in the reader's 

introduction to the interactive methods of moderation and the description of the creative 

process behind infographic features, they are satisfactory. 
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Přílohy 

 
Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor s Michalem Šmucrem, 12. 12. 2020 
 
Vybavíte se, kdy se poprvé objevila dotyková plazma ve vysílání? 
Myslím, že to bylo v roce 2011 ve Studiu 6, v té době se s tím poprvý začínalo víc 
experimentovat u přehledu denního tisku. Ty studia už byly obložený obrazovkama dřív. 
Ale tahle byla první, která se dala ovládat dotykem.  
 
Vy jste u toho byl, když se ta interaktivní technologie zaváděla. Proč Studio 6? 
Na začátku byla úvaha, k čemu by se ten prvek interaktivní moderace hodil nejvíc. Cílem 
bylo, aby se s pomocí té technologie dokreslovalo to, o čem moderátor nebo redaktor 
zrovna mluví. U toho přehledu tisku to prostě dávalo docela smysl – že mluví o nějakým 
titulu a dozadu si ťukne a zobrazí se titulní strana. Další věc, kde se začínalo, byly i různý 
mapky, tam mi přijde, že se to vyloženě hodí – když tam máte nějakou zemi a můžete si 
ťuknout a ta mapa vám odcestuje na to místo. 
 
Jak moc se takovým technologiím muselo uzpůsobit studio? 
Zásadně. Ta technologie byla infračervená, plazma byla obrovská a měla velkej tepelnej 
výkon, takže to studio se muselo celý předělat. Infračervený snímání má tu nevýhodu, že 
když se do něj posvítí světlem, má vlastně falešný doteky. Takže více méně i to svícení 
se tomu muselo přizpůsobit. I ta plazma byla kvůli tomu mírně naklopená dolů. 
 
Řešili jste zpočátku i nějaké technické problémy? Nová technologie to byla tehdy 
pro všechny. 
Nejspíš hlavně to, co jsem říkal před chvílí. Světlo se občas pod určitým úhlem pustilo 
do těch hran, takže se to pokaždý muselo strašně nastavovat v tom studiu. Když se do 
toho špatně posvítilo, vyskakovaly tam ty zmíněný fantomový doteky, jako by se toho 
někdo dotknul. Takže se to potom samo hejbalo dopředu. 
 
Není to z části i důvod, proč se pak od dotykových obrazovek přešlo k tabletům? 
Z části určitě jo, ale ono dost záleží i na technologii tý plazmy. Když byla takhle obrovská, 
tak se muselo používat to infračervený snímání. Když máte menší plazmu, jde už použít 
rezistivní snímání, který není citlivý na světlo – to pak funguje velice podobně jako malá 
dotyková obrazovka. Zároveň každá ta technologie má svoje omezení a limity.  
U infračervený plazmy je tou nevýhodou zmíněný světlo. Tablet zase musíte mít 
perfektně funkční, správně připojenej, nesmí vám vypadnout baterka. Výhody se pak liší 
s jednotlivými pořady i aplikacemi. 
 
Můžete to popsat na konkrétním pořadu? 
Kdybych vzal pořad Devadesátka, tak ten moderátor na tom svým tabletu nevidí fyzicky 
stejnej obrázek, jako má divák na obrazovce. V tabletu má třeba seznam diváckejch zpráv 
a kterou zprávu si tam vybere, tak ta se mu potom za zády zobrazí na obrazovce. Tam to 
není vyloženě dělaný tak, že by viděl zrcadlově to, co má na tý plazmě. 
 
Co všechno je z technologického hlediska potřeba mít k dispozici? 
Každá ta technologie se trošku liší. Záleží, jestli se používá plazma, která je opravdu 
dotyková, nebo jestli se ta projekce ovládá tabletem, třeba jako teď v šestce. Jinak se pak 
zase pracuje v tom virtuálním studiu dole. Každá technologie si určí, co je potřeba. 
Důležitý taky je, aby byl kompletně funkční celej ten řetězec. Třeba všechno může 
fungovat skvěle, ale neuděláte nic, když nebudete mít správně nastavenej tablet. 
 
Jak moc náročná je péče o technologie v reálném a naopak ve virtuálním studiu? 
To virtuální studio je asi technicky nejnáročnější a taky nejvíc hlídaný během toho 
vysílání, a to čistě z toho prostýho důvodu, že když se vám něco stane v pořadu se 
standardní reálnou dekorací – ve chvíli, kdy vám spadne třeba jeden počítač – tak pořád 
máte nasvícený studio a můžete jet dál. Tady, když vám v uvozovkách spadne nějakej 
počítač, a je zrovna důležitej, tak ti lidi zůstanou stát v zeleným akvárku. Proto tam musí 
být dobře naplánovaný a vyřešený všechny varianty, co se stane když… V režii, myšleno 
v tom stole, kterej používá střihač při vysílání, tak v něm jsou třeba statický obrázky pro 
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pozadí, který budou zafixovaný jednou kamerou, aby se za ty lidi něco rychle naklíčovalo 
a nestáli tam na zelený.  
 
Co se naopak musí připravit ve studiu s reálnými dekoracemi? 
Záleží na typu pořadu. V režii SK-6 se připravuje daleko víc pořadů, než v tom virtuálním 
studiu 8, kde více méně jedou jenom Události a potom pořady magazínovýho typu, třeba 
Zprávičky, Objektiv nebo Toulavá kamera. Zatímco v tý šestce, tam jede Studio 6, 
Devadesátka, Věda, a každý z toho má malinko jinou dekoraci a uspořádání studia, a to 
třeba i díky tomu, kolik je tam v danou chvíli lidí anebo účastníků debaty. Tomu se to 
přizpůsobuje. 
 
Který z dvojice pořadů je podle Vás interaktivnější – Studio 6, nebo Devadesátka? 
Devadesátka je možná interaktivnější tím, že tam sedí editor, kterej vybírá divácký 
dotazy, a oni na ně přímo ve studiu reagujou. V tom je to možná i technicky trochu 
náročnější. Že tam nejsou jen čistě interaktivní prezentace ve smyslu slideshow, který si 
tam někdo odbavuje, ale v určitý fázi se ten moderátor přesune k plazmě v rohu, kde se 
na něj udělá užší záběr a on zobrazuje přímo ty divácký dotazy, vybírá je přímo z tabletu 
a komunikuje s editorem v režii, kterýmu říká něco do ucha – nějaký další poznámky  
k tomu. Editor tam předvybírá zprávy, který tam jdou z těch feedů, třeba z webových 
stránek ČT, z Facebooku, Twitteru a tak. V tom je to interaktivnější. Editor v režii může 
dokonce měnit prioritu těch zpráv, a to tak, že to v tom seznamu poposune – moderátor 
má pak jasnej signál, že by bylo vhodný první zodpovědět tenhle dotaz. Ta Šestka ano, je 
to pestřejší v tom, že to pokrývájí s pomocí těch technologií od rána od počasí přes 
zpravodajství, rozhovory s hostama až po pasáže, kde se věnují nějakému tématu a mají 
na to připravenou prezentaci, ale co se týká napojení na nějaký další zdroje, tak ta 
Devadesátka je interaktivní víc. 
 
Co všechno je potřeba před vysíláním pořadu připravit, aby ty interaktivní 
technologie správně fungovaly? 
Pokud jde o SK-6, tak pokud pominu speciální vysílání, který se dělá ad hoc třeba na 
volby, tak tam se ve velký většině případů přesně navolí jedna dekorace před začátkem 
toho pořadu a pak tam v tom studiu sedí grafický nebo obrazový editor, který si připraví 
prvky, který se tam během toho zobrazujou, například obrázky, nebo tam otevírá vstupy, 
který tam stříhá někdo další. Ale to už neovládá moderátor, to nejsou moc interaktivní 
věci. Ve virtuálním studiu všechno ovládá režie v grafickejch programech. V režii tam 
sedí operátor a podle typu záběru mění některý prvky v dekoraci – například když 
přechází z jednoho typu záběru do druhýho, tak může třeba vypnout nějakej element v tý 
scéně – zobrazí se nějaká další plazma a tak. Nebo když končí relace počasí, tak to zavře 
a přehodí na další scénu.  
 
U virtuálního studia je tedy ta technologie náročnější? 
Určitě. To studio vyžaduje, aby u každý kamery, která v tom studiu je, byl počítač, kterej 
generuje virtuální obraz v tý správný perspektivě podle fyzický pozice daný kamery  
a podle naklopení. To znamená, že na kameře musí být snímač, kterej snímá v jaký pozici 
a úhlu se ta kamera nachází ve studiu, tuhle informaci posílá do svýho počítače, kterej je 
napojenej na tu kameru a ten vlastně generuje pro ní to konkrétní virtuální pozadí. To 
znamená, že když tam máte čtyři kamery, tak musíte mít čtyři speciální stativy, čtyři 
počítače, který to správně renderujou a pak se v režii dál ten obrázek s tou zelenou 
„sklíčuje” s tím virtuálním pozadím. Takže vůbec, abyste tam měli pohled do toho studia, 
tak potřebujete minimálně čtyři počítače – všechno musí fungovat, všechno si musí 
předávat nějaký data. Co se týká tý virtuální plazmy, jejího obsahu, tak to dělá další 
počítač, kterej to generuje speciálně pro ní. Takže je tam neustále potřeba minimálně pět 
počítačů a dva operátoři. 
 
Moderátorovi pak k odbavení stačí už jen tablet? 
Přesně tak. Moderátor si může říct, jestli to kompletně odbaví sám, jestli mu pomůže 
člověk v režii – třeba ho bude jistit – nebo jestli to režie odbaví za něj úplně. Záleží na 
konkrétní situaci. 
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Podílí se grafický editor nějakým způsobem i na přípravě příspěvku? 
Ta samotná příprava je hodně v rukou moderátora. Ten si sám většinou najde obrázky, 
grafy, který je potřeba předělat nějakým způsobem do naší vyhovující grafiky, případně 
má nějaký reprodukce z externího zdroje, tak v podstatě všechny tyto věci naposílá 
grafikovi, kterej pro něj fyzicky připravuje tu prezentaci. Moderátor si pak sám musí 
napsat nějakej text a do něj si na vhodný místa vyznačit, kdy se posune na další slide. Ten 
text ukládá do redakčního systému a on se mu pak při prezentaci zobrazuje na čtecím. 
Ten přepsanej vstup je jednak vizuální pomůcka pro moderátora, jednak i pro režii – 
například kdyby moderátorovi, kterej si sám odbavuje příspěvek, přestalo cokoli fungovat 
v půlce toho vstupu, on by se třeba nemohl dostat dál, tak to čtecí vidí i v režii. Takže ve 
chvíli, kdy čtecí jede, ale moderátor přestane klikat, tak mu může někdo pomoct a na tom 
místě ťuknout za něj. 
 
S pomocí jakých programů se grafika pro interaktivní prezentace připravuje? 
Pro všechny interaktivní prezentace ve zpravodajství se používá jen jedna platforma, a to 
je systém Vizrt. Z větší části se to používá jako taková stavebnice grafickejch prvků, který 
ten grafik do té prezentace přidává, aby to nějakým způsobem vypadalo jednotně. Pouze 
v případě, že je tam potřeba udělat něco speciálního, třeba nějakej nájezd, nebo je potřeba 
vymyslet nějakou speciální grafiku, jako že se třeba něco postupně zjevuje, tak ten grafik 
to ručně zanimuje a upraví. 
 
Ten systém funguje jako samostatné rozhraní, nebo je nějakým způsobem 
propojený s redakčním systémem? 
Je to samostatnej program. V SK-6 je to software, kterej je kompletně napsanej kolegou 
tady v ČT, kterej udělal dedikovaný ovládání jen pro potřeby toho studia šest, kde se 
vlastně ovládá jak ta dekorace, tak ta dotyková obrazovka. Ve virtuálu se používá 
ovládací program od výrobce, nicméně je k tomu zase naprogramovaná in house speciální 
aplikace pro iPad, plus nějaký serverový rozhraní, který jsme tady vytvořili, aby se to 
dalo ovládat. Je to hodně přizpůsobený a velká část toho softwaru je napsaná tady pro 
naše potřeby, protože obecnej software od toho výrobce nevyhovoval tomu použití a třeba 
na začátku, teď už se to ani moc nepoužívá, tam byly třeba i požadavky od redakce, aby 
se tam do toho dalo malovat. Vy jste si mohla v jakýmkoli momentu, když jste si dojela 
na nějakej slide, tak jste k tomu mohla přijít, a buď fyzicky u tý obrazovky, nebo přes ten 
tablet tam okolo toho udělat zvýraznění, něco nakreslit, přimalovat šipku… A to byla věc, 
která se tady do toho naprogramovala. 
 
Proč se od malování ustoupilo?  
Těžko říct. Asi hodně záleží na představě, kterou má od toho pořadu dramaturg nebo 
editor, kterej určuje koncepci. V některejch případech to prostě zdržuje. Někdy je 
z hlediska plynulosti výkladu informací rychlejší, když tam rovnou, na jedno ťuknutí, 
vyskočí to znázornění. Současně se eliminuje riziko, že to napoprvý moderátor nakreslí 
křivě, dá nějakej krok zpět, a nakreslí to znova, bude z toho nervózní… 
 
 
Jak to potom vypadá při odbavování? 
V případě šestky je to věc moderátora a sichruje ho obrazovej editor z režie. Je to hlavně 
o komunikace mezi nima, může nastat situace, že to ten moderátor bude chtít kompletně 
odbavit z režie. 
 
 
Co všechno se může po technické stránce v průběhu odbavování příspěvku 
zkomplikovat? 
V případě šestky tam může být problém s tím samotným zobrazovacím zařízením, který 
nemusí fungovat, s tím snímáním dotyku, s tím počítačem, může být špatně vyrobená i ta 
prezentace, ve které může být nějaká chyba, která se pak projeví na tom výstupu, někdo 
může zapomenout dobít iPad… To se ze začátku neprojeví, ale když mu to po desátý 
minutě pořadu spadne, tak je samozřejmě problém. Z hlediska vysílání většina těch 
tabletů je totiž nastavená tak, aby se automaticky nezhasínala a nezamykala. Ale pokud 
na toto zapomenete, a necháte ho půl hodiny svítit, tak ho strašně snadno vybijete. Tyhle 
věci pak můžou být kritický. 
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Co všechno má v tabletu moderátor? Program od výrobce Vizrt? 
Vizrt je v podstatě jenom dodavatel vizualizačního systému, ve kterým je ta grafika 
vyrobená. Ty ovládací aplikace, které jsou v iPadu, tak ty jsou přímo od ČT. Kolega Liška 
naprogramoval aplikaci, která se jmenuje iČT, která slouží pro to interaktivní ovládání,  
a pak tam mají ještě Octopus jako čtecí. Ale to používaj buď jedno nebo druhý, přičemž 
ten Octopus proto, aby si dopředu mohli číst boďák a nějakým způsobem se v tom 
pohybovat. Pak už je to na individuálních požadavcích – třeba Tomáš Drahoňovský 
používá Evernote. Takže má na svejch tabletech, který si půjčuje, všechny poznámky  
k vysílání – třeba k Devadesátce – v tý aplikaci. 
 
Jak moc technicky zdatný moderátor musí být, aby tablet zvládl ovládat? 
Běžnej uživatel tabletu s tím podle mě nemá problém. Co je asi náročný, a pro mě osobně 
nepochopitelný, je aby moderátor zvládal ten multi-tasking – v hlavě má neustále to téma, 
poslouchá nějakýho hosta nebo respondenta, do toho může do druhýho ucha mezitím 
dostávat nějaký režijní povely a pak má ještě v ruce tablet. Tak to je asi celkem náročný. 
Ale že by byla nějak uživatelsky náročná ta aplikace, to asi ne. 
 
Je tam riziko, že moderátor nebo redaktor uprostřed prezentace nechtěně klikne 
a změní slide? 
Jo, to riziko tam je. To je pak otázka, jak na to ten prezentující zareaguje – jestli je v klidu 
a počká, jestli mu to někdo z režie vrátí zpátky, nebo jestli si to vrátí sám. Pro diváka 
nejviditelnější chyby vznikají ve chvíli, kdy moderátor tuhle situaci nikdy nezažil, je 
nervózní a napoprvý se mu nepodaří dobře to zmáčknout – třeba ťukne blbě nebo pod 
blbým úhlem – a neposune se mu ten slide. Mezitím si toho všimne někdo v tý režii, snaží 
se mu pomoct, ťuknou do toho oba a najednou se ta prezentace posune o dva slidy. 
Samozřejmě textově je jinde. Často taky moderátor to, že to nefunguje, zjistí ještě před 
samotným vstupem, například u Událostí. To potom ve chvíli, kdy ještě běží na obraze 
něco jinýho, třeba nějakej cart, tak dá pokyn do režie, ať to tam odbaví za něj. 
 
Takže v režii je vždycky připravená nějaká záloha? 
Ano. Pokud se s tou interaktivní prezentací počítá v boďáku a zabírá minutu a půl, tak 
kdyby to tam najednou nebylo a přeskočilo se to, to by byl problém. 
 
Jsou teď ve vysílání patrné nějaké trendy, kam se interaktivní moderace posouvá? 
Mluvil jste o tužce, která z pořadů zmizela…  
Svým způsobem. Na začátku, když se objeví nějaká technologie, tak je vždycky tendence 
ji trochu nadužívat. Pak se zase udělá krok zpátky. V tom smyslu, že se zhodnotí, jakým 
způsobem to přispívá k plynulosti pořadu. Může se stát, že se ten prvek v tom vysílání 
začne používat míň – jednoduše proto, že se ukáže, že to pro ten pořad není zas tak 
přínosný. 
 
Je tedy tím trendem posun k větší jednoduchosti? 
Vždycky jde konkrétně o pořad. Já si myslím, že je potřeba vědět přesně a precizně, co 
tím chcete ve vysílání říct a na co se to hodí. Z hlediska dotykovejch obrazovek je nejlepší 
aplikace podle mě v zahraničním zpravodajství – třeba při ježdění do nějakejch míst na 
mapě, případně při zvýrazňování částí objektů. To prostě funguje úplně přirozeně jako 
ilustrace toho, co ten moderátor říká. Dál se to třeba skvěle hodí u finančních grafů, kdy 
máte třeba pětiletý vývoj hodnot na burze a teď si rychle zazoomujete na tři měsíce  
a zvýrazníte tam nějaký kousek. Před deseti lety jsme měli burzovní zpravodajství přímo 
z Burzy cennejch papírů Praha, takže to dávalo nějakej smysl. Teď už to zase takový 
smysl nedává, protože ten podíl nějakýho rychlejšího burzovního zpravodajství ve 
vysílání se úplně zredukoval. Ty jednotlivý nástroje vyloženě nemusí vycházet z módy, 
furt jsou při tý prezentaci vhodný, ale mezitím se tak změní struktura programu, že pro 
ně zrovna nemáte žádnou aplikaci. Ale třeba kdybychom zase přišli s nějakým 
ekonomickým programem, kterej je víc analytickej, tak se ten smysl vrátí. 
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Příloha č. 2: Polostrukturovaný rozhovor s Karolínou Jelínkovou, 21. 1. 2021 
 
Interaktivní příspěvky připravuješ především pro Studio 6, většinou na politická 
témata. Jaké nejčastěji přichází zadání? 
Když jsme s tím začínali, tak nám ta témata většinou zadávali editoři. Například když 
byla nějaká velká politická událost, třeba se schvalovalo kontrolní hlášení DPH – to byla 
zrovna moje první plazma. Dříve to bylo od tématu k tématu, jednoduše co bylo potřeba. 
V posledních pár letech je to tak, že spíš přijdu já a sama nabídnu téma. Například vím, 
že pro Události budu sledovat sněmovní schůzi a že jsou tam tyhle zajímavý body, tak 
prostě oslovím editory Studia 6, jestli by o takové téma měli zájem a v jakém formátu – 
někdy se k plazmě přidává i rozhovor. 
 
Chystáš pro Studio 6 příspěvky pravidelně? Nebo se to odvíjí od toho, jaké téma je 
potřeba pokrýt a nachystat? 
Dříve to bylo pravidelnější. Tím, že teď jsem v Událostech, tak už se to hůře kombinuje. 
V současnosti už to taky víc připravují přímo jejich moderátoři nebo zprávaři, teď třeba 
Ondra Topinka nebo Nikča Reindlová. U mě je to vlivem koronaviru ještě míň četný, než 
to bylo před tím – prostě podle toho, co se zrovna děje, a jestli je možný nabídnout nějaký 
zajímavý téma. Před koronavirem jsem měla dvě tři okna v průběhu týdne, vždycky to 
byla nějaká sněmovní schůze, vyjednávání. A pak se to taky dost odvíjí od tématicky. 
Třeba i před volbami nebo po volbách toho bývá víc. 
 
Chystáš si příspěvek sama, nebo je to práce redaktorů a editorů pořadu? 
U mě konkrétně je to hodně o mojí práci. A myslím, že ta Nikča nebo Ondra to mají 
stejně. Občas to někdo pro toho prezentujícího připraví na klíč, třeba redaktor nebo 
koeditor. Vím, že ve Studiu 6 byl dříve člověk, kterej moderátorovi připravil úplně 
kratičkou plazmu – dvě tři čísla, graf.  
 
Jak potom vypadá samotná příprava? 
Jako první si s editorem řeknem, co budem pokrývat. Třeba když je schůze sněmovny, 
která je mimořádná, já můžu navrhnout následující postup: jsou tam tyhle a tyhle body, 
tak já bych to asi udělala tak, že bychom neměli hosta, ale zmínili tam, že je to první 
schůze, že je tam tolik a tolik bodů, co od toho očekává vláda a jak se k tomu staví 
opozice. Na to mi může editor říct, že si tam spíš dokáže představit hosta a můj příspěvek 
na kratší ploše. Potom si vymýšlím stavbu příspěvku. Dá se s tím hodně hrát, s tou 
grafikou, ale musí to odpovídat našim grafickým šablonám, který jsou nastavený. I proto 
to hodně s grafiky konzultujeme. Výsledek toho, co je vidět na obrazovce, je práce 
grafiků, ale musí tam být můj nápad, jak to udělat.  
 
Zjednodušeně řečeno vytváříš zadání… 
Ano. Já třeba i sama vybírám fotky, co tam budou. Procházím si databázi fotek, který jsou 
k dispozici, vím že tam třeba typově potřebuju komunisty, protože vláda zrovna 
vyjednává jejich podporu, a chci to tam nějak okomentovat nebo ukázat. Takovou fotku 
si najdu, dám ji do zadání, a spolu i s textem, který ještě předtím projde přes korektora, 
posílám grafikům k výrobě. Občas mi grafici zavolaj a řeknou mi, že to graficky nejde 
zpracovat – takový ty věci, který já tam svým okem graficky nevidím. Tak se domluvíme 
na jiné fotce. 
 
Jak dlouho ti trvá delší plazmový příspěvek pro Studio 6 připravit? 
Když je to téma, který mám v hlavě a vím, jak ho udělat, tak je to rychlejší. To, co dělám 
první, je vždycky kompletace zadání. I ti grafici musí mít čas, aby to vyrobili. Já si 
vždycky připravím kostru s podklady, tu pošlu grafikům, a až potom si připravuju vlastní 
text. Jsou témata, kde se musí hodně rešeršovat. Ale tím, že poslední roky nabízím témata 
spíš já, tak je to něco, co mám v hlavě. Většinou v tu chvíli už vím, jak to chci udělat  
a už třeba jen některý informace kontroluju a ověřuju. Studio 6 mívá poradu kolem půl 
jedenácté dopoledne, takže když vím, že druhý den je sněmovna, kterou budu zpracovávat 
do Událostí, tak jim nabídnu tenhle „předstřel". Já se to snažím zadat co nejdřív grafikům, 
ale některý věci si ladím až v průběhu dne spolu s editory. 
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Ve Studiu 6 nebo Devadesátce se u studiových prezentací u fullu často využívají 
schémata, která kombinují text a piktogramy. To si taky musí moderátor vymyslet 
sám, nebo jde o nápad grafiků? 
Já zase tak často piktogramy nevyužívám. Pokaždé, když jsem to chtěla v prezentaci, tak 
jsem jen do mailu se zadáním napsala, o jaké téma se jedná – typově například 
zdravotnictví. Oni už potom sami vybrali obrázek, který se do té prezentace hodí. 
 
Ty si tedy prezentaci vyrobíš a grafici ti pak pošlou výsledek? 
Přesně tak. Většinou to bývá ještě ten den před vysíláním, kdy jsem to zadání poslala. 
Někdy jsou ale témata, který se tak moc do poslední chvíle vyvíjí, že i to zadání posíláme 
na poslední chvíli, třeba hodně pozdě večer. Grafici do toho dělají ještě přípravu i do 
ostatních pořadů. Pamatuju si třeba, že když byly španělský volby, tak to jsme 
připravovali hrozně dlouho. Čekalo se, jak dopadne sčítání. Většinou ale, když je to 
nějaký normální téma, tak bych ten náhled měla mít k dispozici ještě odpoledne před tím, 
co se vysílá. Grafici to pošlou mě a zároveň editorovi. Já si v první řadě zkontroluju, že 
je tam všechno textově v pořádku. 
 
Výsledek tedy kontroluješ spolu s editorem? 
Ano. Ráno před samotným vysíláním to znova vidí editor přímo už na tom fullu, to už se 
na to dívá i obrazovej editor spolu s režisérem. Já ještě před vysíláním přijdu do režie, 
společně si proklikáme ty slidy i s tím obrazovým editorem, protože to kdy jakej full má 
naklikat, může být podle čtecího, ale jelikož já čtecí často nepoužívám, tak se s ním 
musím domluvit na nějakým klíčovým slově. Občas i ta technika zamrzne. Takže i z toho 
důvodu je to potřeba před vysíláním projít. I režisér, když to projde, tak v tu chvíli už ví, 
v jaké části prezentace mě bude zabírat jaká kamera podle kompozice tý prezentace. To 
zase vidí ten režisér. 
 
Jak potom vypadá samotné odbavování? Odbavuješ si příspěvky sama? 
Já si příspěvky sama neodbavuju, to dělá obrazový editor v režii. No a to odbavení 
samotný pak záleží. Já třeba v jednu chvíli došla k tomu, že se mi blbě pracuje se čtecím. 
Takže jsem si připravila sama pro sebe osnovu a do toho bodovýho scénáře jsem vždycky 
napsala: full 1, pod to jsem dala svou osnovu, full dva, pod to zase text, a vlastně jsme to 
spolu ráno prošli s obrazovým editorem.  Když je to se čtecím, tak je to jednodušší v tom, 
že poslouchaj, co říkám, jedou podle toho textu a naklikávaj, co je na tý grafice. 
 
Když ale nejedeš podle čtecího, jak obrazový editor pozná, že má přejít na další část 
prezentace? 
Je to tak, že v režii musí jet sami i podle toho obrazovýho významu. Když mluvím třeba 
o mimořádné schůzi sněmovny a bodech programu, tak zůstávají u fullu, kde je 
sněmovna. Pak přejdu k tomu, že pro něco vláda nemá podporu, a proto musí jednat 
s komunisty, kteří ji tolerujou. Obrazový editor ví, že když se k tomu textově dostanu, tak 
on tam musí hodit tu část. Nebo se třeba domluvíme na tom klíčovým slově, tak třeba 
věta: „Pojďmě se podívat na čísla.”. To je pro režii signál, že má přejít na další snímek 
tý prezentace. Ten obrazovej editor je tam důležitej i ve chvíli, kdy selže technika. I proto 
je dobrý si s ním ráno tu prezentací projít, a říct, co a jak. 
 
 
Když mluvíme o té technice, ty máš při prezentaci k dispozici tablet, ze kterého 
můžeš prezentaci odbavit… 
To právě v současný době nemůžu. Když jsou to ty fully přes celou obrazovku, tak ty 
mají tu nevýhodu, že si to nemůžu odbavovat sama. Dřív, když se prezentace připravovaly 
v programu Vizrt, tak jsem si je sama z tabletu odbavovat mohla. Nevýhodou toho 
odklikávání pro mě ale bylo, že když jsem měla otevřenej ten program na odbavování, 
tak už jsem zas v tom tabletu nemohla mít čtecí nebo svoje poznámky. To pak člověk 
musel mít v hlavě nebo používat normální čtecí. 
 
Takže v současné době si tu prezentaci sama odbavit nemůžeš? 
U fullu ne. 
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Tablet ale při prezentaci používáš. Co všechno v něm máš k dispozici? 
Jednak redakční systém Octopus. Vypadá to stejně jako v počítači, s tím, že se to dá 
přehodit do textovýho režimu, kdy mám černou obrazovku a bílý písmena, který jdou tím 
pádem hezky vidět. Já si zobrazím, co je v tom bodovým scénáři. Takže třeba ať už mám 
ten den čtecí nebo jen poznámky, tak je mám vždycky v tom bodovým scénáři v tý svojí 
kolonce, kterou si otevřu a vím, že při odbavování do toho můžu kouknout. Třeba když 
mám i rozhovor s hostem, tak tam mám připravený nějaký body k otázkám, abych na 
něco nezapomněla. Plus je tam klasický vyhledávač, kdybych si potřebovala něco 
zkontrolovat. 
 
Kromě fullu je ještě varianta, že moderátor stojí u dotykové plazmy… 
Pokud vím, tak dotykový plazmy se ve Studiu 6 už vůbec nepoužívaj. Ty se používaly 
hlavně na velíně. To opravdu fungovalo na dotyk a tam musel člověk opravdu dávat 
pozor, kam kliká. Z jedný strany se ta prezentace posouvala dopředu a v druhé polovině 
obrazovky ses tím dotykem vracel zpět. Ono hlavně stačilo se k tý plazmě jen trochu víc 
přiblížit a už to na tebe reagovalo. V tý době jsem měla neustále v hlavě, že musím dávat 
pozor, abych se nějak blbě nepohnula, nebo něco nešikovně nezmáčkla a nepřeklikla to 
o slide zpátky. 
 
Vyhovuje ti třeba i z toho důvodu víc, že se domluvíš s obrazovým editorem, a ta 
obsluha ti odpadá? 
Těžko říct. Ono to odbavování v režii má někdy totiž taky svoje mínus. Na jednu stranu 
je fajn ovládat si to podle sebe, na druhou stranu je to fajn pustit z hlavy. Vlastně nejsem 
schopna říct, co mi vyhovuje víc. 
 
Vybavuješ si situaci, kdy s tou dotykovou plazmou byly problémy? 
Vím, že jednou se to asi uložilo ve špatným formátu, a pak by problém dostat to na tu 
projekci. To pak zachránil obrazovej editor, kterej věděl, co s tím technicky udělat. 
Jednou, to bylo zrovna u mý první plazmy, mi čtecí začalo jezdit nahoru a dolů. To jsem 
si řekla, že fakt bude lepší dělat si osnovu a jet z hlavy. Někdy to může vypadat nejistě, 
zas na druhou stranu to v některých situacích může působit přirozeněji. Může se stát, že 
když to ovládá obrazový editor, tak tam nějaký obrázek proklikne o něco dřív nebo 
později, než má. 
 
Vzpomeneš si, kdy se na ČT24 s dotykovou plazmou začínalo? 
Vybavuju si i když na velíně ta plazma přibyla. Tam to bylo zpočátku hodně spojený 
s Devadesátkou. Tehdy se tak ten pořád ještě nejmenoval. Byl to formát, kterej se vysílal 
z SK-9, asi hodinovej pořad s hostama, a k tomu, aby se to něčím rozstřelilo právě sloužila 
ta plazma. To si i vybavuju, že na to jsme tehdy měli směny, kde jsme speciálně ty plazmy 
připravovali.Odpoledne se řeklo téma a člověk si to chystal. Ze začátku to mohli dělat jen 
ti nejzkušenější redaktoři. Potom se ty plazmy začaly dělat i dole. Ta v SK-9 se hodně 
používala i při mimořádným vysílání. Když se například stal nějaký teroristický útok, tak 
editor zadal plazmu, kde se udělal přehled nejtragičtějších podobných útoků, které se 
odehrály, aby to bylo v nějakým kontextu. Člověk, kterej měl v ten den službu, a o kterým 
se vědělo, že to umí nejenom připravit, ale i prezentovat, tak si připravil takovej přehled. 
V praxi byl třeba rozhovor moderátora s hostem ve studiu nebo na telefonu, a následně 
byl střih, kdy začal redaktor pro kontext prezentovat tu svoji připravenou plazmu. Celej 
ten příspěvek mohl mít třeba kolem dvou tří minut. Vybavuju si, že když se třeba 
jmenovali noví ministři – tehdy Sobotka odvolal Dienstbiera a Němečka a místo nich 
jmenoval Ludvíka a Chvojku. Já jsem připravovala plazmu, kdo je Miloslav Ludvík a kdo 
Jan Chvojka, jakou mají za sebou kariéru, prostě kdo budou noví ministři. Ta grafika 
umožňuje představit jinak, udělat jakousi vizitku. 
 
Jak dlouho ti něco takového trvalo připravit? 
Záleží téma od tématu. U těch mimořádných věcí to musí být hrozně rychlý. To tehdy 
nestálo na tom jednotlivým člověku, kterej prezentuje, ale v rámci RDZky na tom 
spolupracovalo několik lidí. Jeden člověk například chystal text, druhej grafický 
podklady a zadání. To byly situace, kdy se zadalo, a do necelý hodiny se prezentovalo. 
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Ty chystáš i reportáže pro Události. Jak moc se ta práce na plazmě a reportážním 
příspěvku liší? 
Ráno, když se ta plazma prezentuje, tak jde o nějakou očekávanou událost. Večer už jde 
o její shrnutí. O to víc mě baví, jak se to dá propojit. Ráno vím, že chystám plazmu na 
očekávanou schůzi sněmovny, vím, že tam budou tyhle zákony, a večer o jednom z těch 
zákonů můžu mít reportáž – tím se to prostě propojí nebo jaksi uzavře. Vždycky ráno 
musím přemýšlet, jak to udělat, aby to bylo zajímavý, abych jednoduše jen nestála 
u grafiky. Já to třeba ráda prokládám synchronama. Propojit se to dá i rozhovorem – třeba 
s politologem nebo i politikem u telefonu. U reportáže si to už člověk obíhá v terénu. Tam 
se víc chytáš zajímavýho detailu. 
 
Pokud jde o pohyb ve studiu, je to pro tebe komplikace? 
Je to dost o zvyku. Ze začátku je náročný soustředit se na víc věcí. Párkrát si to člověk 
musí vyzkoušet. Ze začátku jsi opatrnější, pak už začneš víc experimentovat. Zjistíš, že 
je to v pohodě a můžeš se projít kolem celýho fullu. Na tom ránu mě třeba vždycky hodně 
bavilo spolupracovat s režisérem Honzou Dulavou. Když jsme jela podle osnovy  
a neměla čtecí, tak on věděl, že má prostor experimentovat s těma kamerama, pokaždý to 
udělat trochu jinak. Když už si člověk zvykne, že si musí hlídat víc věcí a nenechat se tím 
rozhodit, dá se s tím skvěle hrát.  
 
Jak je těžké je poslouchat pokyny z režie a zároveň si hlídat text?  
Minimálně ze začátku je to dost zvláštní, ale to si člověk hodně odzkouší u živých vstupů. 
Tam máš taky v uchu režii. Třeba takovým moderátorům už to pak vůbec nepřijde. 
Příloha č. 3: Polostrukturovaný rozhovor s Janou Peroutkovou, 21. 1. 2021 
 
S koronavirovou pandemií se Vám výrazně rozšířil okruh pořadů, které jste musela 
odbavit. Co všechno jste v tom nejstriktnějším režimu na jaře 2020 moderovala? 
Moderovali jsme po čtrnácti dnech – čtrnáct dní doma, čtrnáct dní v práci, a to s tím, že 
jsme tady byli vyloženě od rána do noci, a moderovali jsme zároveň dva pořady. Všichni 
moderátoři byli rozdělení do dvou skupin. Z počátku to vypadalo, že budeme dělat jen 
kontinuální vysílání a žadný pořady nebudou, ale nakonec se to rozmělnilo a ty pořady 
byly. Takže já jsem dělala dvě hodiny kontinuálu a pak jsem k tomu měla ještě Interview 
ČT24, nebo kontinuál a Devadesátku. 
 
Měla jste s těmi pořady zkušenost? 
Ne, do té doby jen s kontinuálem. Měla jsem zkušenost s několika díly Devadesátky, 
který jsem brala za Tomáše Drahoňovskýho a Jirku Václavka. S Interview jsem se 
seznámila během pandemie úplně poprvý. 
 
Takže z jednoho pořadu se vám na jaře 2020 moderace rozšířila na tři pořady? 
Jo. To byla ta nejhorší část. To se srpnem skončilo, tenhle dvoutýdenní režim, a naskočila 
jsem do Událostí, komentářů jako druhej moderátor – to znamená ten, kdotam odbavuje 
ty plazmy, dělá rozhovory se zpravodajema, nebo dělá nějaký poddružnější, doplňující 
témata, který rozšiřují to hlavní.  
 
Teď už jste i součástí týmu Událostí. Jaký je hlavní rozdíl mezi moderováním právě 
hlavní zpravodajské relace a Devadesátky?  
Ta největší odlišnost je v participaci. Na Devadesátce se podílíte hodně – tam se vedou 
rozhovory, takže musíte znát respondenty. S editorem se scházíte, abyste si řekli, kam 
chcete rozhovor dostat, kam ho budete směřovat. U Událostí vlastně přijdete k hotový 
věci. Tam jediný, co jako moderátoři děláme, je ta kontrolní část. Můžeme tím pádem 
odchytit nějakou chybu, podobně jako třeba korektor nebo editor. Procházíme si ty 
reportáže a podle toho si upravujeme studia. U Devadesátky i u Událostí dopředu víme, 
co bude v grafikách, to si můžeme všechno dopředu otevřít. U Devadesátky je mnohem 
víc grafik, na grafikách to v podstatě celý stojí. Protože Devadesátka má diváka 
informovat. Nejde ani tolik o to, aby se hosté poštěkali, ale by se k divákovi dostaly 
informace, to je úkol toho pořadu. I proto je tam více těch plazem, který dokážou nejen 
slovem, ale i grafikou podpořit vysvětlení. 
 
Kolik takových plazem v rámci jednoho dílu Devadesátky odbavíte? 
Myslím, že od tří do šesti. 
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Jak moc se podílíte na jejich přípravě? 
My se s editorem můžeme domluvit na čemkoliv. Když moderátor řekne:,,mně by se v tý 
grafice hodily tyhle čísla, protože se od toho chci v rozhovoru s hostem odpíchnout,”, tak 
určitě, ale jinak je to spíš v gesci editora, kterej už to má od rána promyšlený a připravuje 
to redaktor. 
 
Takže vy máte tu prezentaci nachystanou a váš hlavní úkol je připravit se na 
rozhovor s hostem? 
Důležitej je i text tý plazmy, kterej připraví redaktor, a kterej my už si vlastně jen 
upravíme do pusy. V tý Devadesátce je tak strašně moc plazem a údajů, že nemáte šanci 
si to všechno zapamatovat. Moderátor se připravuje primárně na ten rozhovor. Takže my 
dostaneme text, kterej si upravíme, aby to i pro diváka působilo věrohodněji. A aby tam 
byla i interakce mezi náma a tou plazmou, to je hrozně důležitý. 
 
Stalo se vám někdy, že jste s plazmou nebyla spokojená a nechala jste ji před 
vysíláním předělat? 
Já mám ráda, když už to takhle u tý plazmy prezentujeme, aby to bylo opravdu 
interaktivní pro toho diváka. Což si často ten redaktor, kterej tu plazmu připravuje, neumí 
představit a správně to formulovat. Spíš třeba píše suchý data a k tomu přidává obrazovou 
podporu. Obraty typu „tady za mnou vidíte” si tam musím dopisovat sama. 
 
V Devadesátce se grafiky odbavují hlavně z fullu. Odbavujete tu prezentaci 
z tabletu, nebo v něm máte čtecí zařízení? 
Funguje to jako druhý čtecí, v podstatě je to záloha. 
 
Takže si tu grafiku sama odbavit nemůžete? 
Nejsem si tím jistá, ale myslím, že ne. Neděláme to. Tam je tolik rozhovorů a tolik 
různejch věcí, že to odbavuje režie. My si v Devadesátce sami můžeme odbavit dotazy 
hostů, který se zobrazujou na tý malý plazmový obrazovce. Na tom se ale před vysíláním 
taky domlouváme. Společně s editorem ty otázky vybíráme. Domluvíme se, který dotaz 
podle nás stojí za to, a podle toho jdeme. Anebo pokud ještě přijde něco v průběhu toho 
vysílání, co chce editor zařadit, tak můžeme dostat do ucha pokyn z režie, že došel 
zajímavej dotaz, a že mi ho ukážou, když to zrovna nebude vidět. Nebo mám možnost si 
ho přečíst v tom tabletu a sama se rozhodnout, jestli ho přečtu nebo ne. 
 
Zobrazuje se vám v tabletu totéž, co na tom fullu? 
U Devadesátky ne. Tam to používám vyloženě jako čtecí. U Událostí, kde se používá 
jinej program, tam jsou ty grafiky normálně vidět, pokud si to v tom tabletu nastavíte. 
Zrcadlově se to taky zobrazovalo u velký dotykový plazmy, co je na velíně. Ta se třeba 
dřív používala k poutání Devadesátky.  
 
U Událostí je tedy rozhraní tabletu jiné než u Devadesátky? 
Ano. Stejně jako u Devadesátky tam máme možnost fungovat v rámci Octopu. V tom 
případě si řekneme před vysíláním, že odbavuje režie a my jenom čteme. My jako 
moderátoři víme, jak jdou slidy za sebou. Mám ale pocit, že sám už teď nikdo nekliká. 
Naposledy snad Daniela Písařovicová nějakou dobu, ale ta už taky přestala. 
 
Je to tím, že je to pro moderátory náročnější, než kdyby si příspěvek odbavovali 
sami? 
Určitě. Ono je mnohem snazší, když to za vás odbaví režie. Je to především o tý jistotě, 
že můžu mít v tabletu čtecí jako zálohu. Kdybych si překlikla do rozhraní, kde se 
odbavujou grafiky, tak už tam nemám ten text. Kdyby mi pak vypadalo normální čtecí, 
byl by problém. Být to v kontinuálu, tak mi to možná lidi prominou, ale v Událostech pro 
nějaký experimentování není prostor. 
 
Na tom odbavování se domlouváte před každou relací? 
Jo. 
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U Události je těch interaktivních prezentací kolik? 
Záleží, většinou tři nebo čtyři. Nejčastěji se to využívá, když jsou tam nějaký čísla, 
statistiky. Teď od covidu se taky začaly používat v podstatě takový fully, kdy tam stojí 
oba dva moderátoři, mezi nimi je plazma, a my společně třeba připomínáme počty 
nakaženejch. To si ale režie taky odbavuje sama. Tam podle mě ani není varianta, že 
bychom si to odklikávali společně. 
 
Kdo Vám připravuje text grafik? 
Tam jsou to všechno redaktoři. 
 
Vašim úkolem před relací je tedy pouze upravit text? 
Ano, já už si to jen takzvaně upravuju do pusy, abych to řekla vlastními slovy. Graficky 
se na tom nepodílíme, jen textově. 
 
Chodíte před vysíláním konzultovat s grafiky a režisérem, jak budete prezentovat? 
Obrazovej editor chodí jen kvůli fotkám, co jsou za náma. Například když se chodí 
z pozice A3 do B3 – to se projde kolem celýho fullu – a když je tam třeba krátký studio, 
tak za náma přijde obrazovej editor, a řekne, abychom šli rychleji. Protože na tom fullu 
jsou třeba ty fotky dvě, a ta rychlejší chůze je důležitá proto, aby šly oba ty obrázky vidět 
v záběru. Nebo nám třeba režisér předem řekne, jak si máme stoupnout, aby na té fotce, 
která v tom vysílání bude, šlo něco konkrétního vidět. 
 
Jak moc se v Událostech při prezentování grafů může něco pokazit? 
Za tu krátkou dobu, co to prezentuju, se mi zatím nestalo nic. Kdyby se třeba v průběhu 
vysílání zjistilo, že je tam nějaká zásadní chyba – třeba špatně zapsaný údaj, který se už 
nestihne upravit – tak by se tam dalo takový to klasický událosťový pozadí. 
 
Jak je pro vás moderace hlavní zpravodajské relace náročná? Když jsou jediné 
reálné prvky tuším jen moderátorský pult a skládací podlaha. 
Tam jsou takový zbytky po lepence, který určujou pozice. Nejtěžší je asi ta chůze kolem 
plazmy, protože se musí jít trochu „dokulata" a zároveň koukat na prostřední kameru, to 
je docela těžký. Pak je tam ještě jedna chůze, nějaká pozice B2 do C2, to je taková krátká 
chůze k pultíku. A jediný, co tam hrozí, že když se člověk otočí doleva a zrovna ho zabírá 
ta druhá kamera, tak může ten moderátor ukázat záda. Anebo když má moderátor zmizet 
a objeví se tam. 
 
Je úloha moderátorské dvojice v relaci nějak rozdělená? 
Je to promíchaný a každej editor si dělá jinak. Před covidem ten moderátor 1 dělal 
vždycky to hlavní téma a měl tam toho víc. Ale teď už jsou to takový bloky. Záleží editor 
od editora. Většinou ten moderátor 1 si odbaví začátek. Teď v covidový době, když se 
prezentujou nějaký čísla a data, tak jsme tam oba, kdy za náma běží nějaká grafika. A pak 
celý to hlavní téma, což je uvádění reportáží, čtenejch, dočtenejch a rozhovor, tak to si 
dělá vždycky ten moderátor 1. Pak ho třeba na nějakej kratší blok vystřídá dvojka. Pro tu 
dvojku je nejdůležitejší kolem půl nebo lehce po půl pohled, kdy moderátor hodně 
vyjížděl do terénu. Většinou je to téma, která buď doplňuje tu hlavní agendu dne, jindy 
je to třeba něco úplně jinýho, třeba událost ze zahraničí. 
 
Je pro vás tablet jako čtecí velká pomoc nebo raději používáte klasické čtecí zařízení 
a papíry? 
Já se vždycky nejvíc spolíhám právě na ten tablet. Nepočítám s tím, že by to nějak spadlo. 
 
Pokud jde o dotykové obrazovky, vybavujete si, kdy se ve vysílání začaly používat? 
Já jsem to dělala jako jedna z prvních. Dělala jsem přesně to, co dělá Karolína (pozn. 
Karolína Jelínková), takový vstupy do Studia 6. Vždycky jsem si připravila téma, to jsem 
odprezentovala u plazmy a pak jsem si šla sednout k hostovi. Kromě toho, že jsem si tu 
plazmu odbavovala sama v tabletu, tak jsem používala i takovou tužku. Já jsem třeba, to 
co jsem chtěla ukázat divákům, tak jsem podtrhla živě ve vysílání. Tablet se spojil  
s plazmou a mohla jsem v tom třeba kroužkovat nebo dělat šipky. To jsem si promyslela 
grafiku tak, že jsem do ní dala dvě čísla vedle sebe a mezi ně pak přímo ve vysílání 
dokreslovala směr odkud kam. To už tady ve vysílání nevyužívá nikdo si myslím. 
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Třeba v Událostech ta možnost není? 
To ne. Tam je dost velký riziko, že byste tu elektronickou tužku třeba zapomněli zapnout, 
zdržovalo by to, takže ne.  
 
Vám osobně to individuální odbavování s pomocí tabletu vyhovovalo?  
Třeba ta tužka mě bavila. Když si na to člověk zvykne, tak je to fajn a samozřejmě taky 
interaktivní pro toho diváka. Jenže tím, že je to další věc, na kterou se musíte soustředit, 
tak je to docela těžký. Možná proto se od toho ustoupilo. Je nějakej čas, dokdy tu grafiku 
musíte zadat. Už když to děláte, tak musíte mít dopředu všechno textově promyšlený, 
stejně tak graficky. Tím, že je tam ten časovej tlak, tak je mnohem snazší nechat si udělat 
graf, než přemýšlet nad tím, jak tam dát čísla a zbytek si dokreslit. Já když to do toho 
Studia 6 vytvářela, tak ten samotnej vstup měl šest až devět minut. Ale ta příprava – 
promýšlení, co kam nakreslit tou interaktivní tužkou – mi zabrala třeba celej den. 
 
Podle vás v tom tedy hraje roli hlavně nedostatek času a množství zpráv, které je 
potřeba odbavit? 
Určitě. Další věc je, že někdy ty plazmy vznikají tak moc na poslední chvíli, že je mnohdy 
před vysíláním ani nevidíte – to je případ třeba Devadesátky. Když chystáte tolik 
rozhovorů na devadesát minut, tak se na tom už nestihnete do takový míry podílet. Ideální 
by to bylo. Představa, že by moderátor sám řekl, co v tý plazmě bude, sám si to napsal  
a zadal, taková představa určitě byla, ale už se to nepotkalo s realitou. Protože ta příprava 
je brutální. Já se vždycky hodinu před vysílání kouknu, že v tý plazmě nejsou žádný cizí 
slova, třeba si tam dopíšu nějaký věci, zeptám se editora, jestli tam třeba můžu něco 
trochu víc popsat, aby to vypadalo, že tam ta interakce je. Ale ona vlastně není. 
 
U Devadesátky můžete s pomocí tabletu komunikovat s režií nebo editorem? 
Ne. Většina moderátorů v tom má jen otevřenej Octopus, aby věděla, co ho čeká dál, 
jednoduše pro ty texty, a to je to hlavní. Protože Devadesátka je výrazně interaktivnější, 
než Události, tak to využíváme hlavně na čtení těch plazem. Nemáme v tom třeba otázky 
do rozhovoru. Třeba Jirka Václavek má na tohle další speciální tablet.  
 
 
Příloha č. 4: Strukturovaný rozhovor s Jiřím Václavkem, 25. 2. 2021 
 
S Jolkou Krásnou jako jeden z prvních moderátorů ČT24 stál u dotykové plazmy, 
na které jste ve Studiu 6 prezentovali denní přehled tisku (podle iVysílání to bylo 3. 
ledna 2011, plazma měla technické problémy). Jaká to pro Vás tehdy byla 
zkušenost? 
Mám při moderaci rád cokoliv nového, co může moderování jakkoli ozvláštnit 
a zatraktivnit. Dotyková – vlastně pseudodotyková – plazma, která reagovala nikoliv na 
vlastní dotyk, ale na náš pohyb, byla určitě jedním z těchto ozvláštnění a vizuálně velký 
krok dopředu. Takto jsem se na práci s ní těšil a technické problémy jsem bral jako 
porodní bolesti. 
 
Právě různé interaktivní technologie a práce s grafikou se do práce moderátora 
propisují poměrně výrazně. V čem podle Vás spočívá jejich největší výhoda? 
Grafika zprostředkuje divákovi další dimenzi vhledu do prezentovaného tématu, je-li 
přehledná, dokáže velmi dobře vysvětlit problém a skvěle doplní téma rozhovoru. 
 
V současné době moderujete kontinuální vysílání a večerní pořad Devadesátka. Co 
je podle Vás základní odlišností z pohledu práce moderátora? 
Kontinuální vysílání je založené na schopnosti moderátora reagovat rychle 
a bezprostředně na jakékoli nové téma a rozvíjet je formou nabalování informací. 
Moderátor musí mít výborný všeobecný přehled a schopnost rychle využít všechny 
získané informace. Obtížné je skloubit čtení zpráv s vedením rozhovorů, které do zpráv 
prolínají. Na druhou stranu rozhovory jsou relativně krátké na ploše 6-8 minut. Naproti 
tomu 90ka vyžaduje hloubkovou přípravu v řádu mnoha hodin, protože detailně rozebírá 
jedno téma, které představuje z nejrůznějších úhlů pohledu s mnoha hosty. 
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O pořadu Devadesátka se mluví jako o „interaktivním zpravodajském pořadu”. 
V čem podle vás tato interaktivita spočívá? Je to zapojení diváků, nebo právě 
interaktivních technologií? 
Interaktivita 90ky je odpočátku myšlena jako možnost diváků interagovat do pořadu 
dotazy zasílanými přes webový formulář nebo sociální sítě. 
 
V Devadesátce se s interaktivními studiovými vstupy, kdy moderátor stojí u fullu 
a prezentuje s pomocí grafického doprovodu, pracuje na denní bázi. Jak vám tento 
druh moderace vyhovuje například v porovnání s kontinuálním vysíláním? 
Prezentace grafických fullů umožňuje divákovi podrobnější vhled do tématu. Jako 
televizní novinář si ale stojím za tím, že jádrem mé práce je soustředěné vedení 
rozhovoru. A z tohoto úhlu pohledu mě prezentace fullů rozptyluje a zdržuje. Na druhou 
stranu v navazujících rozhovorech mohu rozvíjet teze obsažené v grafice. 
 
 
Podílí se nějakým způsobem moderátor na přípravě interaktivních příspěvků do 
Devadesátky? Dává například redakci náměty pro to, co by mělo být součástí? 
Není v silách moderátora 90ky, který má jen několik hodin na přípravu obsáhlých 
rozhovorů, aby se ještě podílel na obsahu fullů. Editorovi ale často navrhuji, které fully 
by se hodilo k tématu připravit. 
 
 
Zasahuje moderátor nějakým způsobem do obsahu připravených fullů? 
Fully často píší juniorní redaktoři. Je proto téměř nezbytné upravit si finální verzi textu  
k prezentování grafiky: především zkrátit text, převést do jednoduššího srozumitelného 
televizního jazyka. 
 
Ve vysílání má moderátor k dispozici tablet. K čemu jej konkrétně Vy používáte? 
Používám zásadně svůj soukormý tablet, ve kterém mám kompletní přípravu 
vysílání: propojovací texty a hlavně připravené rozhovory. Naopak téměř nepoužívám 
Octopus v tabletu – vyhovuje mi víc verze v PC. 
 
Využívá se v pořadu Devadesátka (nebo využíval) k odbavování příspěvků tablet? 
Ne. 
 
Tablet má v pořadu využití při odbavování diváckých příspěvků. Jak to probíhá 
(kdo volí příspěvky, jejich pořadí, co moderátor v tabletu vidí…)? 
Divácké otázky k využití vybere ve spolupráci s moderátorem editor sociálních sítí 90ky. 
Ten taky vybrané otázky a ty, které přijdou v průběhu vysílání, „nasází” do systému. 
Takto zadané otázky vidím v tabletu i se jménem diváka, mohu je kliknutím zvolit  
a zobrazit na plazmě ve studiu. Režie je může pustit v režimu přes celou obrazovku.  
Odvysílané otázky a jejich pořadí volí moderátor. 
 
Pořad Devadesátka je kompletně odbavován ve stoje. Je pro Vás tento druh 
moderace náročný? Na co všechno musí moderátor myslet. 
Osobně raději sedím za moderátorským stolem. Při moderování vestoje musíte navíc 
myslet na to, jak stojíte, jak chodíte, přicházíte taky o své zázemí v podobě 
moderátorského stolu. Vaše “kancelář” se zúží na tablet v ruce. 
 
Konkrétně s jakými členy redakce moderátor v případě Devadesátky spolupracuje 
nejvíce? 
Mým hlavním partnerem je hlavní editor 90ky, což je jeden z editorů ekonomické redakce 
– Bára Filípková nebo Roman Krch. Krom toho spolupracuji s redaktory ekonomické 
redakce, kteří připravují texty fullů, případně taky se vstupujícími redaktory z RDZ. 
 
 
Pracuje a komunikuje před vysíláním moderátor s obrazovým editorem? 
Přiznám se, že jen zcela výjimečně, pokud chce obrazový editor upozornit na některou 
„vychytávku” v připravovaných fullech. 
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Příloha č. 5: Polostrukturovaný rozhovor s Tadeášem Klímou, 25. 1. 2021 
 
Co všechno má za úkol obrazový editor připravit, když pracuje na pořadu 
Devadesátka? 
U pořadu 90’ je pro nás hlavním úkolem bez chyby zajistit obrazovou výbavu a její 
odvysílání. To se týká výplně tzv. fullů v projekci studia. To, co v ní divák může vidět, 
by vždy mělo jasně doprovázet téma aktuálního rozhovoru nebo příspěvku. Výplň 
můžeme rozdělit do dvou skupin: 
  
1. OI – zkratka pro obrazovou informaci. Je to použití fotografií/animací pouze jako 

pozadí doprovázející téma. 
 
2. Grafika/plazma – to jsou konkrétní grafy nesoucí tvrdá data, která prezentuje 

moderátor nebo redaktor přímo u projekce. Vyrábí je grafické oddělení. Obrazový 
editor se při své práci věnuje výrobě pouze OI. Základní pravidlo pro tento pořad je, 
že projekce by nikdy neměla být nevyplněná. Abychom věděli, jaké množství 
a pestrost OI budeme potřebovat, pracujeme s bodovým scénářem a z daných položek 
(rozhovorů, vstupů, předtočených příspěvků) čerpáme klíčová slova pro hledání 
zdrojových souborů. Jakmile máme představu, vyhledáme vhodné fotografie pro 
výrobu OI v návaznosti na dění ve studiu. Každý pořad má dané kamerové záběrování 
a je potřeba tomu přizpůsobit i kompozici OI v projekci. 

 
Z vyrobených OI a grafik si pak připravujeme playlist. To znamená, že podle položek 
v bodovém scénáři si sestavíme pořadí OI a grafik v odbavovacím programu. 
 
 
Za co všechno je v rámci pořadu obrazový editor zodpovědný? 
Obrazový editor zodpovídá za relevantnost a kvalitu vyrobených OI. Proto primárně 
využíváme placené agentury s ověřenými zdrojovými fotografiemi. Pro ilustrační 
fotografie pak lze využít fotoservery zdarma. Zároveň pak ovlivňujeme i vše, co se 
v projekci studia objeví. Tzn., že máme za úkol vyplňovat správně projekci dle bodového 
scénáře.  
 
V jaký programech obrazový editor pracuje? 
Při práci využíváme Photoshop pro úpravu fotografií. Zde je správně ořezáváme 
a upravujeme jejich hodnoty (barevenost, expozici aj.). Můžeme sem řadit i agenturní 
weby s fotobankou. Jako poslední pro práci v režii a odbavení playlistu využíváme Vizrt 
odbavovací program. 
 
 Připravuje obrazový editor i grafiky, které jsou součástí prezentace moderátora 
u fullu?  
Obrazový editor výrobu grafů nezajišťuje, nicméně by měl stihnout zkontrolovat jejich 
podobu a správnost před odvysíláním. 
 
Kdo je tedy za výrobu grafiky zodpovědný? 
Výrobou grafik se zabývá grafické oddělení. Pracují s jasně nastaveným layoutem pro 
daný pořad.  K tomu patří i font, barevnost a typy grafů. 
 
Kolik takových prezentací (myšleno tak, že moderátor v několika minutách shrne 
téma s pomocí grafických schémat na fullu) se v rámci jednoho dílu pořadu 
zařazuje?  
Přesné číslo nelze říct. Každé vysílání je jiné a různá témata nabízí odlišné množství dat, 
která lze zpracovat do grafů nebo prezentací. Ze zkušenosti se objeví v průměru 3 až 4 
takové prezentace za jedno vysílání. 
 
Je nějaký hlavní rys toho, co se z obrazového hlediska více hodí na prezentaci u fullu 
a co je lepší odbavit z menší plazmové obrazovky? 
Rozhodující je v tomto případě zadání editora nebo redaktora. Z logiky věci ale často pro 
full verzi prezentace používáme sloupcové nebo vývojové grafy. Také prezentace 
pracující s mapou ČR, různé piktogramy, které postupně moderátor vysvětluje nebo také 
“vícefully”, kde je obsahem několik fotografií s popisky. Menší plazmy pak lépe slouží 
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k prezentaci s informacemi v bodech, kde shrnujeme jen to podstatné. Není to ale 
pravidlem. Jsou i grafiky, které umožňují oba způsoby odbavení a záleží pak jen na 
představě editora. Rozhodnutí může ovlivnit i skladba scénáře, protože malá plazma 
může občas ulehčit průběh odbavení a naopak. 
 
Spolupracuje obrazový editor při přípravě pořadu i s grafickým oddělením?  
Na grafické oddělení se obracíme v případě, že zadání obsahuje něco specifického. 
Můžou to být různé textové citace, práce s Google maps fotografiemi, přípravou 
speciálních OI k mimořádným událostem. Vždy si můžeme dát schůzku u grafiků a říct 
si představu na základě zadání od editorů. 
 
Spolupracuje obrazový editor i s ostatními členy redakce, kteří chystají pořad 
(například s editory, redaktory)? 
Ano, v základě s editorem spolupracujeme nejvíce. Jelikož editor udává obsah, často nám 
zadává konkrétní představu o tom, co chce v projekci mít. S redaktory se obrazový editor 
dostává do styku zřídkakdy. Při spolupráci je důležité nabrat maximum možných 
informací od editora, o jeho představě témat a zároveň pak reagovat na jeho podněty při 
vysílání. 
 
Jak moc pak musí obrazový editor komunikovat s moderátorem? 
S moderátorem komunikujeme málokdy. Některá témata si vyžádají sladění a moderátor 
se přijde na připravované prezentace podívat s předstihem, nebo si zkontroluje, že fully 
jsou správně. To se nejčastěji děje při přípravě vysílání vědeckých pořadů nebo 
mimořádných vysílání. 
 
Kdo při vysílání pořadu odbavuje grafiky?  
Vše, co je při vysílání v projekci odbavuje obrazový editor. Veškeré OI a grafiky jsou 
odbavovány přes počítač, ve kterém je program Vizrt a ten umožňuje projekci ovládat. 
Samotný proces je pak jednoduše překlikávání v playlistu a enterování.  
 
Z jakého rozhraní jsou full grafiky odbavovány?  
Pro práci v režii a odbavení playlistu včetně grafik využíváme Vizrt. Vizrt je na míru 
upravený PC program. Každý pořad v něm má vytvořené prostředí, protože každý pořad 
má jinou obrazovou skladbu. To pak nabízí různě veliká vstupovací okna pro odbavení 
grafik nebo právě vstupů. My už pak do vytvořených šablon vkládáme svoje připravené 
soubory a ty jedním klikem můžeme do projekce nahrát. Nabízí pak i různé nástroje, které 
pro daný pořad používáme. 
 
Pracuje nějak obrazový editor s moderátorem ještě před samotným vysíláním? 
Před začátkem vysílání se vždy snažíme provádět “rovnání”, kde se spolu s režisérem 
a moderátorem udělá ukázka vyrobených grafik a OI. Primárně jde o poslední kontrolu 
obsahu v grafikách a zároveň rovnání slouží k představě režiséra, jak jednotlivé grafiky 
záběrovat spolu s moderátorem v obraze.  
 
Co je signálem pro technika/obrazového editora v režii, že má přepnout na další 
slide (orientuje se sledováním čtecího zařízení, pomyslným “kliknutím” moderátora 
do tabletu nebo například jeho klesnutí hlasem…) ?  
Při prezentacích grafik složených z více kusů, je znamením pro přechod na další slide 
značka “KLIK” ve čtecím zařízení moderátora. Jedinou změnu může určit režisér, který 
řídí obrazovou skladbu se střihačem. Čili může dát pokyn pro změnu o větu nebo dvě 
později, aby došlo k přestřihu obrazu.  
 
Může si moderátor grafiky odbavovat i sám? 
Ano, moderátor si může prezentace v projekci odbavovat pomocí tabletu. Takovým 
prezentacím se říkává “touch” plazma/graf. Nicméně častěji se obrací na obrazového 
editora. Nemusí se tolik soustředit na přepínání v tabletu.  
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Příloha č. 6: Strukturovaný rozhovor s Martinem Hejdou, 5. 2. 2021 
 
Kolik grafických oddělení funguje v rámci budovy zpravodajství? Jak se jmenují 
a co mají konkrétně jaká oddělení na starost? 

Grafické oddělení je de facto jedno, ale je rozděleno na šest pracovišť dle charakteru 

výroby a technologií. Uvedu jednotlivá pracoviště a ve zkratce i základní náplň práce 

těchto pracovišť. V praxi se výroba nedělí striktně, často dochází ke spolupráci mezi 

jednotlivými pracovišti. Alespoň pro základní představu to jsou: 

 

• Denní grafika (šablonovitá "rychlovýroba" + mapové grafiky) 

• Aktuální grafika (individuální výroba, grafické výbavy pořadů a speciálů, denní 

upoutávky) 

• Orad (výroba veškeré on-air grafiky – lišty, vstupová okna apod.) 

• Vizrt (výroba „touch” grafik) 

• Virtuál (výroba virutálních studií a scén) 

• Sport (šablonovitá „rychlovýroba” a operátorské práce pro redakci Sportu) 

 

Kolik grafiků v budově zpravodajství pracuje? 

V současné chvíli je to 30 grafiků a 2 programátoři. 

 

Kolik grafiku z různých pracovišť se za den vystřídá na směně? 

Vychází to tak, že každý týden má zhruba 8 lidí volno, ostatní jsou v rámci jednotlivých 

směn v práci. Ale nasazení lidí do směn je třeba operativně upravovat, takže se to ve 

výsledku může lišit. 

 

Jaký typ grafik obecně je nejnáročnější připravit a kolik na ně grafici potřebují 
odhadem času? 

Obecně nelze jednoznačně odpovědět. Na grafice zpravodajství vyrábíme od 

nejjednodušších tabulek pro kontinuální vysílání až po komplexní projekty typu 

volebního vysílání. Čím je zadání obsáhlejší, tím stoupá náročnost výroby a s tím i čas 

potřebný na výrobu. Co se týče jednotlivých grafik, nejnáročnější obvykle bývají 

„plnografické“ animace, či výroba 3D grafiky. 

 

V jakém programu vznikají interaktivní grafiky, které může moderátor sám 

odbavovat s pomocí tabletu? 

Jde o program grafického výrobce Vizrt, konkrétně VizArtist. 

 

Je výroba interaktivních grafik náročnější oproti výrobě těch běžných, které se 

například chystají pro kontinuál? 

V principu není. Je to pouze jiná technologie, ale pro grafika, který danou technologii 

ovládá, je v globálu náročnost výroby srovnatelná. 

 

Co všechno se dá v interaktivní grafice znázornit? 

S ohledem na znázornění věcí není mezi standardní grafickou výrobou a výrobou 

v technologii Vizrt v podstatě žádný rozdíl. Rozdíl je právě v té možnosti odbavení grafik 

do vysílání, kdy „interaktivní” grafiky může moderátor ovládat v reálném čase, 

u ostatních typů tomu tak není. 

 



 

110 

 

Je nějaký rozdíl mezi přípravou grafik pro virtuální studio a studio s reálnými 

dekoracemi? 

Co se týče výroby infografik, tak vlastně rozdíl není. I v případě vysílání z virtuálního 

studia jsou grafiky do vysílání odbavovány prostřednictvím hlavního vysílacího serveru, 

případně dalších serverů, které jsou používány pro odbavování grafik i v případě vysílání 

z ostatních studií.  

 

Jaké nejnáročnější grafiky se aktuálně pro zpravodajství vytváří? 

Obecně nejnáročnější je grafická výroba v rámci velkých a komplexních projektů, které 

zahrnují spolupráci všech grafických pracovišť, technologií, a jejich vzájemné provázání 

a koordinaci. Exemplárním případem takového projektu je právě volební vysílání. Co se 

„kusových” grafik týče, tak už jsou to ty zmiňované grafické animace, či 3D grafika. 

 

Na jakém grafickém pracovišti vznikají grafiky pro pořad Devadesátka? 

Nejvíce grafické výroby pro tento pořad se odehrává na pracovištích Aktuální grafiky 

a následuje Denní grafika. 

 

V čem grafiky vznikají a jak náročné je takové grafiky připravit? 

Pro výrobu se používají grafické programy Adobe Photoshop, Illustrator a After Effects. 

Náročnost výroby je opět složité identifikovat. Vše se odvíjí o komplexnosti zadání. 

Textová tabulka je samozřejmě jednodušší na výrobu než schéma popisující např. jisté 

vazby, postupy či strukturu věcí. Složitost výroby je ale do značné míry závislá i na 

množství zadání pro danou relaci, či čas, ve kterém je nám zadání doručeno, tudíž čas, 

který na zhotovení dané grafiky, či grafik máme k dispozici. Z jednoduché textové grafiky 

se může stát náročná grafika tím, že je na její výrobu málo času. 

 

Jaký druh zadání pro tento pořad chodí grafikům nejčastěji? 

Co se týče obsahu, tak ten je ničím neomezen – od textových grafik až po schémata. 

Záleží na tématu, kterému se daná relace pořadu věnuje. Každopádně ve většině se jedná 

o statické grafiky, případně rozfázované statické grafiky. Animace se vyrábějí výjimečně. 

To je dáno zpravidla tím, že na výrobu animací pro tento konkrétní pořad není dostatek 

času, jelikož zadání začínají chodit průměrně až kolem 17 hod, ale je to dáno  

i technickými možnostmi zobrazování grafik ve zmiňované projekční ploše ve studiu. 

 

Vyrábí se spíše šablonovité grafiky, nebo grafiky na zakázku? 

Často je to kombinace obojího, kdy se jedná o grafiky, které vycházejí ze "šablon", které 

jsou definovány grafickým stylem kanálu ČT24, ale je třeba individuálního zásahu, či 

přizpůsobení na základě konkrétního zadání od redakce. 

 

Součástí grafik pro Devadesátku bývá vektorová grafika (piktogramy). Vytváří 
tento druh grafiky sám grafický pracovník, nebo jsou součástí přednastavených 

šablon? 

Obecně se s piktogramy, jakožto vektorovou grafikou, primárně pracuje v programu 

Adobe Illustrator, odkud jsou pak piktogramy zapracovávány do finální grafiky 

v programu Adobe Photoshop. To jsou konkrétně pro pořad 90’ ČT24 nejpoužívanější 

programy, protože jak už jsem zmiňoval, pro tento pořad je většina grafik statických. Co 

se týče vytváření piktogramů, tak máme k dispozici jejich základní sadu, ale ta 

samozřejmě neobsahuje piktogramy pro všechny příležitosti, tudíž často se použije 

piktogram ze základní sady, který grafik upraví pro daný účel. 
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Kolik grafiků jeden díl pořadu Devadesátka zaměstná? 

Zpravidla na výrobě grafik pracují všichni grafici, kteří jsou v daný čas ve směně. Mezi 

ně se jednotlivá zadání rozdělí – to je tedy cca 4 až 5 lidí. Ve stejné chvíli je ale třeba 

pracovat i na grafikách pro další pořady, protože nikdy nelze vyrábět pouze pro jeden 

pořad a následně se začít věnovat dalšímu. Grafická výroba na Zpravodajství je takový 

„živelný” proces, který vyžaduje časté korekce. A co se času výroby pro pořad 90’ ČT24 

týče, tak v průměru začínají zadání chodit kolem páté odpoledne a je třeba mít hotovo 

ideálně do 19:30 hod. 

 

Když je grafika pro tento pořad hotová, jak potom grafik postupuje, aby se dostala 

k ostatním členům redakce a do režie? 

Příprava grafik pro vysílání je opět složitější proces, neboť každé ze studií má svoje 

specifika daná zobrazovači, které se v daném studiu pro odbavení grafik používají. 

Stěžejní je i typ a formát dané grafiky. Nejčastěji grafiky nabíjíme do vysílacího serveru, 

tzv. DNPS, ale konkrétně pro pořad 90’ ČT24 se grafiky ve stejném objemu, možná  

i větším, ukládají také na dedikovaný server, ze kterého se následně plní do projekční 

plochy. Poté, co grafiku předáme do vysílání, takzvaně „nabijeme”, mají k ní přístup 

editoři, redaktoři a v Devadesátce i obrazový editor, který je zodpovědný za obsluhu 

zmiňované projekce v rámci samotného vysílání přímo z režie. 

 

Popsali jsme postup grafické výroby pro pořad Devadesátka. Které grafické 
oddělení vytváří grafiky pro pořad Studio 6? 

Výroba probíhá na stejných pracovištích jako pro pořad Devadesátka, jen s tím rozdílem, 

že objem výroby se překlápí více k pracovišti Denní grafiky, neboť pro Studio 6 zpravidla 

není tolik „fullových” grafik do projekce. 

 

Je nějaký rozdíl právě oproti Devadesátce v tom, jak grafiky vznikají? 

Rozdíl je zde pouze v tom, že grafiky pro ranní Studio 6 se zadávají již den předem, tudíž 

je možné vyrábět je až ve večerních hodinách, kdy bývá již klidněji. To znamená, že ve 

většině zde odpadá faktor "časového tlaku", čímž je možné výrobu pro Studio 6 definovat 

jako méně náročnou ve srovnání například s výrobou pro Devadesátku. 

 

Jaké grafiky se pro tento pořad vyrábějí nejčastěji? 

Co se obsahu grafik týče, tak zde je opět rozptyl široký, vždy se odvíjející od tématu, 

kterému se v dané relaci věnují. Jak už jsem zmiňoval, tak pro Studio 6 se vyrábí méně 

"fullových" grafik určených do projekční plochy ve studiu, to znamená, že základ 

grafické výroby je spíše na grafikách formátu 16:9, takzvaných grafikách „na sklo“. 

 

Vyrábí se spíše šablonovité grafiky, nebo grafiky na zakázku? 

Ve srovnání s pořadem 90’ ČT24 je zde asi více grafik „šablonovitých”, tedy grafik typu 

textová tabulka, vizitka, sloupcový, či křivkový graf apod. 

 

Kolik grafiků jeden díl pořad zaměstná a jak moc dopředu na něm pracují? 

Výroba grafik pro Studio 6, stejně tak, jako pro každý další pořad, zaměstnává všechny 

grafiky, kteří jsou v daný čas ve směně. Jak už jsem zmiňoval, grafický výroba na 

zpravodajství je dosti „živelná”. Výrobu je neustále třeba přizpůsobovat podle toho, jaká 

zadání a pro jaký pořad zrovna přijdou. Objem, složitost ani čas, kdy zadání přijdou, 

dopředu nevíme. To je ta „živelnost”, kterou zmiňuji. To v praxi znamená, že grafik třeba 

musí přerušit práci na některém zadání v případě, že aktuálně přijde zadání do pořadu, 
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který se vysílá dříve, a k původní práci se pak vrací později. V principu se posloupnost 

výroby řídí především časem vysílání daného pořadu, což je „neposunutelný deadline”. 

 

V neposlední řadě ještě k výrobám grafik pro pořad Události, který je odbavován 

z virtuálního studia. Liší se v něčem příprava grafik pro Události oproti předchozím 

dvěma pořadům, které jsme zmiňovali? 

Výrobně v podstatě ne – s tím rozdílem, že právě po pořad Události se každodenně 

vyrábějí grafiky i technologií Vizrt, tedy ty „interaktivní” grafiky, které si může 

moderátor odbavovat v reálném čase. Pro všechny ostatní pořady se tato technologie 

využívá příležitostně. Jinak se výroba pro Události nejvíce liší vizuálně, neboť pořad 

Události má unikátní grafický design, který se na první pohled liší od grafického pojetí 

ostatních pořadů na ČT24. 

 

Je příprava grafik pro virtuální studio náročnější, má nějaká svoje specifika? 

Co se týče grafik do jednotlivých relací pořadu Události – tím mám na mysli všechny 

možné varianty tabulek, grafů, vizitek apod. – tak v principu složitější není 

(za předpokladu, že jde o zkušeného grafika, který má zvládnutou příslušnou technologii, 

ve které grafiky vyrábí). 

 

V jakém programu a v rámci jakého oddělení grafiky vznikají? 

Výroby se opět účastní oddělení Denní grafiky a Aktuální grafiky, kdy poměrově se 

objem výroby klaní spíše na stranu Denní grafiky. A do výroby pro pořad Události se 

přidává již zmiňované pracoviště Vizrtu, s ohledem na výrobu „touch“ grafik.  

 

Podílí se grafici nějakým způsobem na odbavování infografik v režii? 

Grafici se přímo na odbavování grafik do vysílání nepodílí. Jedinou výjimkou je 

přítomnost grafiků z pracoviště Vizrt, kde vznikají „touch” grafiky. Ti v režii sedí během 

vysílání Událostí. Smyslem jejich přítomnosti je jištění odbavení grafik do vysílání.  

V případě, že dojde k technickým potížím s tabletem, který má moderátor s sebou ve 

studiu, grafik z režie za něj může posouvat jednotlivé slidy, které si jinak pomocí tabletu 

odbavuje sám moderátor.  

 

Jakým způsobem spolupracují grafici s redakcí, která grafiky zadává? 

Grafik odpovídá za výslednou podobu grafiky do té míry, aby grafika splňovala 

požadavky na přehlednost, čitelnost, rozvržení a kompozici obsahu a v neposlední řadě, 

aby byla zpracována stylem, který odpovídá grafickému manuálu kanálu ČT24. Znamená 

to, že grafik přichází do zprostředkovaného kontaktu či spolupráce s redakcí v okamžiku, 

kdy původní zadání je v rozporu se zmíněným, nebo grafiku nelze zpracovat v plném 

rozsahu původního zadání. V takovém případě je třeba navrhnout a zkonzultovat se 

zadavatelem úpravu zadání. Toto však v praxi, ve většině případů, neprobíhá přímo mezi 

grafikem a zadavatelem, ale prostřednictvím produkce. 

 

V tom, jak bude výsledná grafika vypadat, má větší slovo grafik nebo redaktor, 

který vytváří zadání? 

Grafik je vázán při výrobě grafik jednak technickými parametry a jednak již zmiňovaným 

grafickým manuálem kanálu ČT24, jehož primárním cílem je udržet vizuální styl, jednotu 

a jakousi čistotu, nejen pro daný pořad, ale pro celý kanál ČT24. Osobně vnímám tento 

manuál jako jakousi stavebnici, pomocí jejíchž „kostek”, v našem případě grafických 

prvků, se snažíme co nejlépe postavit tvar, který si redaktor objedná. Grafik de facto 
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rozhoduje o tom, jak bude grafika vypadat, protože vybírá ty nejvhodnější „kostky” pro 

stavbu. Na druhou stranu grafik nijak nezasahuje do samotného obsahu zadané grafiky. 

To je zodpovědnost redaktora, neboť on má představu o celé reportáži a o tom, co chce 

danou grafikou prezentovat. Grafik vidí jen samotné zadání na grafiku, to znamená bez 

celkového kontextu celé reportáže. Stěžejní nicméně je, aby požadovaný styl grafického 

zpracování odpovídal požadavkům, které jsem zmiňoval v předchozím dotazu – například 

požadavkům na přehlednost a podobně. Pokud toto nesplňuje, navrhuje alternativní 

řešení.  

 

Když grafikům přijde zadání nesplňující požadavky stanovené v grafických 

manuálech, jak se tato situace řeší? 

Obecně platí že každá úprava je vždy po předchozí konzultaci se zadavatelem. Grafik 

nesmí sám o sobě zasáhnout do obsahu zadané grafiky, ve smyslu „toto vyhodím, toto 

přidám, či tento text přeformuluji”. A to především proto, že většinou nemáme k dispozici 

informaci o celkovém kontextu, ve kterém redaktor následně grafiku použije, či z jakých 

informací čerpá. Co se týče četnosti, tak nutnost upravovat zadání je poměrně v malém 

procentu případů v celkovém objemu denní grafické výroby. Úpravy grafik konzultujeme 

a řešíme každý den několikrát, ale to je dáno tím, že přes oddělení Grafiky zpravodajství 

projde každý den velké množství jednotlivých zadání – vyrábíme grafiky pro všechny 

pořady ČT24, tedy od ranního Studia 6 až po poslední noční Zprávy. Řešení úpravy 

jednotlivých grafik je tak každodenní záležitost, ale kvantitativně vyjádřeno z celkového 

objemu vyráběných grafik je to procento malé. 
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Příloha č. 7: Ukázka bodového scénáře pořadu Události 

Zdroj: interní zdroje ČT, archiv autorky 
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Příloha č. 8: Ukázka manuálu studia SK-8 

 

Zdroj: archiv šéfrežiséra ČT Marka Straky 


