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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 



 

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. 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 
 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 
 



 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
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 
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.  
 
 
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. 

 

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. 

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, 

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 

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. 

 

 

Příloha č. 7: Ukázka bodového scénáře pořadu Události 

Zdroj: interní zdroje ČT, archiv autorky 



 

Příloha č. 8: Ukázka manuálu studia SK-8 

 

Zdroj: archiv šéfrežiséra ČT Marka Straky 

 


