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Anotace 

Diplomová práce analyzuje projekt iReportér, díky kterému se mohou diváci zapojit do 

vysílání České televize. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části se věnuju participativní žurnalistice, a to jak v zahraniční tak v České republice. 

Přiblížím historii i současnost zapojení publika do produkce zpráv. Zvlášť se pak zaměřuji 

na televizní participativní žurnalistiku a na Českou televizi. V práci popisuju, jak se diváci 

postupně zapojovali do jejího vysílání, a to jak ve filmech, seriálech nebo zábavných 

pořadech, tak ve zpravodajství. Přiblížím také to, jak začala televize využívat nová média, 

mobilní žurnalistiku, sociální sítě a jak je díky nim blíže divákům. Na tuto teorii navazuje 

praktická část zaměřená na projekt iReportér. Dozvíme se například, kteří lidé mají projekt 

na starosti, kolik přispěvatelů je do něj zapojeno, jak se jejich video dostane na televizní 

obrazovku, který kraj má nejaktivnější iReportéry a které pořady jejich videa využívají. 

Poté zmapuji týdenní aktivitu iReportérů. Na jejím základě ukážu třeba to, jak velká část 

přispěvatelů je nejvíce aktivní, jaká témata mají iReportéři nejraději a jaká videa si televize 

vybrala k odvysílání. 

 

Annotation 

The dissertation analyzes the iReporter project, which allows viewers to become involved 

in Czech Television broadcasting. The dissertation is divided into theoretical and practical 

parts. The theoretical part deals with participatory (citizen) journalism, both abroad and in 

the Czech Republic. I attempt to outline the history and present of public involvement in 

the production of news, with a focus on TV- related participatory journalism and Czech 

Television in particular. The dissertation describes the way in which viewers became 

increasingly involved in TV broadcasting over time, be it in movies, TV series, 

entertainment programs or news reporting. I also explain how television began to utilize 

new media, mobile journalism and social networks, all of which brought it much closer to 

its viewers. The theoretical study is followed by a practical part focused on the iReporter 

project. For example, it provides information about the people in charge of the project, the 

number of participating contributors, the process a video takes to get on the screen, the 

regions with the most active iReporters and the programs/shows which use their videos the 

most. This is followed by a mapping of the iReporters’ weekly activities to show, for 

example, the proportion of the most active contributors, the most popular topics chosen by 



 

 

 

iReporters and the types of videos selected by TV for broadcasting. 
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Úvod 

Díky dostupnějším technologiím, jejich jednoduchému používání a také díky internetu 

se postupně stírají rozdíly mezi tvůrci zpráv a jejich příjemci. Lidé si mohou založit svůj 

blog nebo stránku na sociálních sítích, kde mohou psát, sdílet fotky nebo videa. Mohou 

vyjádřit svůj názor a ovlivnit názor jiných lidí. Stejně tak se mohou stát součástí nějakého 

média, aniž by byli profesionálními novináři. Do redakce posílají své příspěvky, které 

následně editoři či redaktoři v redakcích upravují. V tomto případě mluvíme o 

participativní žurnalistice. 

Média v zahraničí i v tuzemsku dávají svému publiku možnost zapojit se do produkce 

jejich obsahu. Přitom na materiál zaslaný od diváků, čtenářů či posluchačů dohlíží novináři 

daného média. Člověku, který rád píše, může vyjít článek v novinách, jiného můžeme 

slyšet v rádiu, jak informuje posluchače o situaci na silnicích, a v televizi můžeme vidět 

video, které natočil náš soused při povodních nebo požáru. Tuto možnost dává svým 

divákům i Česká televize a projekt iReportér. 

Než se však budu věnovat projektu samotnému, ukotvím téma zapojení publika do 

novinářské tvorby v teoretické části, kde se budu opírat jak o literaturu zaměřenou na 

občanské novináře, nová média, mobilní žurnalistiku nebo Českou televizi, tak na 

elektronické zdroje. Do nich budou patřit české i zahraniční weby a články, ale i tiskové 

zprávy České televize. 

Do projektu iReportér jsou už od roku 2016 zapojeny desítky tisíc přispěvatelů. Během 

roku přibydou stovky dalších, kteří posílají desítky videí denně. Aktivních iReportérů je 

však jen určitá část. Stejně tak je většinově zastoupena i určitá tématika, na kterou se 

iReportéři zaměřují. Česká televize jim věnuje pravidelné pořady, videa diváků se však 

mohou objevit i v hlavní zpravodajské relaci Události. Na projektu se podílí lidé nejen 

z České televize, ale také z firmy NatočVideo.cz. Představím ty, kteří se projektu aktivně 

věnují. ČT se snaží iReportéry neustále zapojovat do nových rubrik a to nejen 

prostřednictvím videí, ale třeba také živých telefonátů. Diváci pomáhají televizi pokrýt 

vysílání tam, kde štáby nestačí, ukazují dalším divákům místa a události, o kterých by 

televize neinformovala. 

Především díky rozhovoru s šéfredaktorem regionálního zpravodajství ČT Romanem 

Ondrůjem, rozhovoru s vedoucím NatočVideo.cz Jakubem Liškou a datům (která získala 
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autorka na vyžádání) od firmy NatočVideo.cz se v této diplomové práci dozvíme o 

projektu více. Rozhovory a data od NatočVideo.cz budou krátce doplněny poznatky 

z webu iReportér a ze zaslaných videí a informací (k mapovanému týdnu), které k nim 

přispěvatelé připojili.
1
 Podrobnosti shrnu v jejím závěru.  

                                                           
1
 Data k projektu tak autorka nezískala na základě obsahové analýzy dokumentů, jak je uvedeno v tezi. 

NatočVideo.cz jí totiž zaslalo konkrétní vyžádaná data vytažená ze svého systému. 
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A. Teoretická část 

V teoretické části diplomové práce představím počátky i současnost zapojení publika do 

novinářské tvorby. Podrobněji se budu věnovat zapojení diváků do tvorby České televize a 

především televizního zpravodajství. Popíšu, jak začala Česká televize využívat nová 

média, sociální sítě nebo metodu mobilní žurnalistiky a jak se díky jejich pomoci sblížila 

se svými diváky.  

 

1. Participativní žurnalistika 

Kapitolu o participativní žurnalistice uvedu Karolem Jakubowiczem, který ve své knize 

Nová ekologie médií rozlišuje způsoby, jakými se příjemci a uživatelé médií angažují. 

Sestavil kontinuální řadu, která ukazuje různé stupně aktivity a účasti v komunikačním 

procesu. 

Prvním je příjemce, který se omezuje na výběr z několika programových nabídek. 

Poskytovatel jej však může pozvat, aby se účastnil třeba různých soutěží, kvízů či show.  

Vedle toho druhý typ, aktivní příjemce, disponuje mnoha možnostmi, z kterých obsahy 

aktivně vybírá. Vůči obsahům je kritický, hodnotí je, klade si otázky. Ani tak však ještě 

není skutečně aktivním. Třetím typem je uživatel, který vyhledává obsahy na různých 

platformách a využívá je, aby mohl přijímat interaktivní služby a formy komunikace. 

Účastní se diskusí a aktivně využívá obsahy na internetu. Čtvrtý účastník neboli 

spolutvůrce se účastní procesu tvorby programu nebo obsahu. Zde poznamenám, že 

v tomto případě mluvíme o tak zvaném UGC neboli user-generated content. Jedná se o 

mediální obsah zaslaný posluchačem, divákem či čtenářem. Na takové lidi se vztahují 

termíny jako co-creator nebo prosumer či producer (prozument neboli 

producent/konzument), označující člověka, který je nejen aktivním a vědomým 

konzumentem, ale také se chce aktivně účastnit tvorby produktu, který konzumuje. Pojmu 

UGC se budu blíže věnovat ke konci kapitoly. Dalším z typů je partner, který plní určitou 

funkci v řízení vysílatelské organizace, poskytovatele či agregátora obsahů komunikace, 

jako jsou například anglické Rady posluchačů a diváků, které BBC radí v programových 

záležitostech. Poslední je organizátor, tvůrce nebo správce, jako v případě tak zvaných 

sociálních/občanských médií nebo médií třetího sektoru, známých jako participativní 
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média.
2
 

Co se týče participativní žurnalistiky, podle Jakubowicze je tento typ žurnalistiky 

uskutečňován tehdy, pokud dávají tradiční žurnalisté nebo mediální organizace 

jednotlivcům možnost zasílat vlastní materiálny (UGC) nebo vyjadřovat svůj názor. 

Ovšem pouze v rámci systému, který vytvořili a dozorují profesionální novináři. Občas je 

participativní žurnalistika ztotožňována s občanskou žurnalistikou, což ale není 

z formálního hlediska správné.
3
 Zjednodušeně řečeno – na to, co se bude s příspěvky 

uživatelů dít, dohlíží v rámci participativní žurnalistiky novináři v dané redakci. Zářným 

příkladem je právě projekt iReportér. Uživatel zašle své video do redakce a tam už 

rozhodují sami novináři o tom, jak s ním dál naloží. Mohou jej sestříhat, sdílet na 

Facebooku, odvysílat v televizi nebo zveřejnit na webu České televize. 

Jakubowicz se ve své knize věnuje také třem hlavním modelům médií podle 

Carpentiera, která nazývá participativní. Řadí mezi ně komunitní média, která slouží 

konkrétnímu, teritoriálně nebo jinak vymezenému společenství, kterému pomáhají mluvit 

jeho vlastním hlasem. Druhým typem jsou alternativní média. Ta jsou protiváhou 

mainstreamových médií, jsou organizována dobrovolníky z určitých společenských skupin 

a jsou diskusním polem pro různé alternativní hlasy. Třetími a posledními jsou média 

považovaná za součást občanské společnosti, uskutečňují proces demokratizace 

společnosti prostřednictvím toho, jak organizují a třídí. Tato média dělí Carpentier na čtyři 

modely. 

Prvním je model zaměřený na programovou účast členů společnosti (např. sociální a 

alternativní média), kteří patří do skupiny vytvářející dané médium. Druhý model je 

zaměřený na přístup a interakci s příjemci společenství, aniž by se příjemci skutečně 

účastnili samotné činnosti daného média nebo byli její součástí. Třetí model je zaměřený 

na poskytování určité pomoci nebo služby. Jedná se třeba o komunitní projekty 

poskytování přístupu k internetu. Poslední model se soustředí na takový přístup či 

interakci, kdy autoři tvoří obsahy samostatně, bez účasti samotné organizace. Patří sem 

například YouTube, Facebook nebo MySpace.
4
 

                                                           
2
 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, 150 - 

152. ISBN 978-80-87500-38-5. 
3
 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, s. 188. 

ISBN 978-80-87500-38-5. 
4
 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, s. 152. 

ISBN 978-80-87500-38-5. 
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Co se týče občanské žurnalistiky, ta může být uskutečňována v situaci, kdy „amatéři“ 

sami sbírají informace, následně je redigují a publikují, a to bez účasti profesionálních 

novinářů. Podle Joyce Nipa může být občanská žurnalistika reprezentována jednotlivcem, 

neziskovou organizací nebo také skupinou lidí, kteří spravují blog, zpravodajské či 

informační webové stránky, rozhlasovou stanici nebo noviny. Jejich produkt musí být 

výsledkem samostatného procesu sběru informací, rozhovorů a interview s osobami 

zainteresovanými na událostech. Vedle toho musí obsahovat analýzu veřejně známých 

událostí a jevů.
5
 V případě občanské žurnalistiky si tedy lidé upravují a sdílejí své 

příspěvky sami za sebe, nedohlíží na ně žádný novinář profesionál, jako je tomu u 

žurnalistiky participativní. 

Karol Jakubowicz poznamenává, že za novináře lze uznat i tvůrce jiných žánrů, jako 

jsou zmíněné blogy, podcasty a potenciální videomateriály. Často ovšem můžeme 

pozorovat podstatné rozdíly mezi touto tvorbou a tradiční žurnalistikou. Podle některých 

však lze uznat blogy za formu žurnalistiky, ale jde pak o žurnalistiku „postmoderní“. Tato 

žurnalistika je více osobní a jednostranná, text má neúplné informace, autor prezentuje 

vlastní názory. Blogy můžeme rozlišovat například na blogy osobní, profesní, blogy o 

světě, hobby blogy nebo blogy o vztazích. Autoři Domingo a Heinon zase třeba rozlišují 

čtyři druhy novinářských blogů. Blogy občanské, které jsou zveřejňovány mimo média, 

blogy příjemců, které jsou publikované mediální organizací, blogy novinářské, které 

publikují sami novináři a blogy mediální, které vedou novináři na internetových stránkách 

mateřských mediálních organizací. 

Mimo to popisuje Jakubowicz i názor bývalého novináře a profesora žurnalistiky na 

University of Georgia Davida Hazinského, a to ten, že novinář se od běžného občana, který 

uchovává informace v mobilním telefonu, liší vzděláním, kvalifikací a standardy.
6
 

Poukazuje také na autory Brantse a de Haana, kteří rozlišují tři důvody, proč se média ke 

spolupráci s odběrateli otevírají. Jako první hovoří o společenské zodpovědnosti. Ta se 

podle nich vyznačuje pocitem spoluzodpovědnosti za demokratický proces a stav 

společensko-politického systému, přičemž média zároveň do určité míry rezignují na 

dřívější paternalistický přístup k veřejnosti. Druhým bodem jsou strategické cíle 

související s potřebou udržení odběratelů a získání nových. Třetím důvodem je empatie 

                                                           
5
 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, s. 188. 

ISBN 978-80-87500-38-5. 
6
 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, s. 194-

199. ISBN 978-80-87500-38-5. 
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neboli reprezentace těch skupin odběratelů, kteří se neúčastní veřejné debaty nebo vedení 

kampaní a ani „křížových výprav“ jejich jménem. Jiné formy účasti příjemců na 

spolutvorbě obsahu médií jsou možností, jak například odpovědět na otázky zadané 

redakcí. Dále to může být využití pořadu s telefonickou účastí diváků či posluchačů, 

možnost zasílat příjemci otázky, které novináři zadají během interview, chatování, diskusní 

fóra s moderací nebo bez ní. 

Teoreticky můžeme vyjmenovat pět konkrétních forem účasti občanských novinářů na 

fungování profesionálních médií. První formou je oko a ucho redakce neboli informování o 

událostech, nabízení témat a zasílání informací. Druhou a třetí je účast na redigování a 

zpracování materiálů k publikování. Ve čtvrtém případě mluvíme o účasti na distribuci 

nějakého produktu nebo materiálů, které médium obsahuje. Pátou formou je interpretace a 

komentování zpráv.
7
 

Blaagaard, který zkoumal vztah mezi občanskou a profesionální žurnalistikou z pohledu 

studentů tohoto oboru popisuje, že studenti vidí občanskou žurnalistiku jako nástroj, který 

hledá nový úhel zpravodajského pohledu a také nové zdroje. O takovémto zpestření 

zpravodajství amatérskými novináři se dozvíme i v praktické části této práce.
8
 

Prvním z těch, kdo začali publikovat uživatelský obsah, byl jihokorejský deník 

OhmyNews. Významnou událostí občanské žurnalistiky byl například teroristický útok na 

Světové obchodní centrum v září 2001, který byl zachycen na stovkách amatérských videí 

a fotografií a poté několikrát publikován ve světových médiích. Cestu do mainstreamových 

médií otevřely ale především dvě události. V roce 2004 zdokumentoval dosud nevídaný 

počet lidí vlnu tsunami v Thajsku, Indii a Indonésii. V roce 2005 zase teroristický útok 

v londýnském metru. Zpravodajské kanály tehdy pracovaly především s amatérskými 

záběry přímých účastníků útoků. Jedinečnou práci také odvedli občanští novináři v roce 

2009 v Íránu, kdy byli profesionální novináři vypovězeni ze země. Kvůli přísné cenzuře to 

byl jediný způsob, jak dění zaznamenat.
9
 Zmíním i Arabské jaro, kdy se v roce 2010 

během nepokojů v arabských zemích, angažovali do zpravodajství právě občané. Ti ve 
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velkém informovali hlavně prostřednictvím sociálních sítí, ze kterých následně čerpala i 

média.
10

 

Aktuálně, v roce 2021, podobně jako minulý rok, je hlavním tématem tuzemských i 

zahraničních médií pandemie koronaviru. Například přes aplikaci iReportér zasílají lidé 

videa související s nouzovým stavem nebo aktuálními opatřeními. Můžeme vidět divácká 

videa domácí výuky žáků, očkování zdravotníků nebo front u úřadů, které se po delší době 

otevřely. Pomocí aplikace a projektu „Buďme si blízko“
 11

 mohou lidé pozdravit své 

známé, se kterými se kvůli pandemii nemohou vídat. Kromě hashtagů #koronavirus, 

#budmesiblizko nebo #ceskopomaha, mohli zasílat iReportéři před rozvolněním opatření 

v minulém roce také videa pod hashtagem #ceskatleska. Přes aplikaci měli totiž pořadatelé 

kulturních akcí možnost posílat videopozvánky na letní sezonu, kdy byly akce přístupné. 

Pozvánky následně odvysílala Česká televize.
12

 Ze zahraničních médií mohou své 

„koronavirové příběhy“ sdílet lidé například s britskou BBC. Způsob, jakým lidé 

spolupracují s BBC, představím v následující podkapitole. 

Ještě poznamenám, že za jakéhosi předchůdce občanského novináře můžeme považovat 

i Abrahama Zaprudera. Ten zaznamenal na kameru v roce 1963 atentát na amerického 

prezidenta J. F. Kennedyho, u kterého se náhodou objevil. Záznam trval asi 26 vteřin. 

Materiál koupil reportér časopisu Life Richard Stolley za 150 tisíc dolarů.
13

 

Vraťme se však ještě k pojmu UGC neboli user-generated content, který si lépe 

přiblížíme. Podstatou UGC, tedy obsahu generovanému uživateli, je zejména vznik nové 

generace, tak zvané digital natives. Ta umí využívat nové technologie, je připravena 

účastnit se internetové výměny vlastní tvorby a nachází v této činnosti sebevyjádření. 

Dalšími důležitými prvky je připravenost lidí využívat tyto prostředky pro společenské, 

politické a osvětové cíle a vznik virtuální společnosti. Kromě těchto sociálních 

mechanismů jsou důležité i ty ekonomické, jako snižující se ceny zařízení nebo 

vysokorychlostního připojení, nižší bariéry vstupu do kyberprostoru, zvýšený zájem 

internetových podnikatelů o využití UGC a nové obchodní a reklamní modely umožňující 
                                                           
10
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na zpřístupňování takového obsahu vydělat. Zmínit můžeme i právně-institucionální 

mechanismy, jako pružnější řešení v oblasti autorského práva a intelektuálního vlastnictví. 

Definice UGC, kterou přijala OECD,
14

 popisuje tuto tvorbu jako „obsahy vzniklé mimo 

sféru profesionálních praktik a struktur, za přispění tvůrčího úsilí, jež zajistí novou kvalitu 

nebo publikování, tedy buď všeobecné zpřístupnění, nebo třeba jen zpřístupnění pro 

účastníky nějakého internetového společenství.“ Další definice se zase vztahuje ke všem 

případům, ve kterých může jednotlivec hrát aktivní a potenciálně tvůrčí roli v procesu 

masové komunikace. Jednotlivec může obsahy tvořit, modifikovat, agregovat a publikovat, 

a to nezávisle na jejich povaze. 

Mezi UGC jsou řazeny již zmíněné blogy, hudba, zvukové nahrávky, literární díla, 

fotografie, film, video, občanská žurnalistika, osvětové materiály a texty, snímky nebo 

videonahrávky, které jsou vytvořené pomocí mobilních telefonů a také jejich telefonické 

zasílání dalším uživatelům nebo jejich zpřístupnění na internetu. UGC se používá při 

sociálních kampaních, protestech a aktivitách, které odsuzují různé nesprávné praktiky. 

Tyto materiály se mohou následně objevit na Flickru, YouTube, Facebooku či Wikipedii.
15

 

UGC je tedy obsah, který vytvořil sám uživatel. Pak už záleží na tom, zda bude pokračovat 

v jeho zpracovávání a šíření sám, anebo jej zašle nějakému médiu, kde jej budou dále 

zpracovávat profesionální novináři. 

 

1.1 Participativní žurnalistika v zahraničí 

Jak už jsem zmínila výše, prvním v publikování UGC byl jihokorejský internetový 

deník OhmyNews, který uvedl 22. února 2000 na trh Oh Yeon-ho pod heslem: „Každý 

občan reportérem!“
16

 Oh Yeon-ho jej založil ještě s dalšími kolegy, kteří byli nespokojeni 

s tradičním jihokorejským tiskem. Protože si ale nemohli dovolit náklady na najmutí 

profesionálů, začali využívat dobrovolníky.
17

 OhmyNews začal mimo jiné své uživatele 
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Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020, s. 112. [cit. 2020-12-10]. ISBN 9788024646121. 

Dostupné z: 
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spojovat. Když například jeden z přispěvatelů napsal článek o vraždě dvou studentek, 

problematika se začala šířit i na další weby, lidé se začali o téma zajímat, organizovali 

protesty a demonstrace proti viníkům.
18

Deník byl založen jako jakási náprava nerovnováhy 

v korejském mediálním prostředí.
19

 Dominantním tématem byla už v začátcích politika. 

Velký nárůst občanských novinářů zaznamenal web v roce 2002 po prezidentských 

volbách. Velkou podporu tehdy získal kandidát Roh Moo-hyun, kterého web 

upřednostňoval a který volby vyhrál. Svůj první rozhovor poskytnul právě OhmyNews. 

Deník názory lidí velmi ovlivňoval, a i to pomohlo Rohovi k vítězství. Kromě politiky 

přinášel veřejnosti novinky, názory, filmové recenze nebo příběhy z cest. Zprávy od 

občanských novinářů tvořily v roce 2004 80 procent deníku. 
20

 

Téměř do roku 2004 byl však web spíše bez povšimnutí, protože byl pouze v korejštině. 

Toho roku vznikla anglická verze OhmyNews International. OhmyNews se však stal obětí 

vlastního úspěchu, když zjistil, že redaktoři nestíhají ověřovat fakta zaslaná z celého světa. 

V roce 2010 společnost oznámila, že se její mezinárodní web (OhmyNew International) 

změní ze zpravodajského serveru pro občanskou žurnalistiku na blog věnovaný pokrytí a 

diskusi o dění ve světě občanské žurnalistiky. Starý web už dál nepřijímal žádné články.
21

 

Mezinárodní stránka OhmyNews už dnes není aktivní, původní korejská stránka funguje 

však dodnes.
22

 Čím lepší článek uživatel napíše, tím lépe je finančně ohodnocen. Komunita 

je aktivní také na Facebooku, kde ji v únoru 2021 sledovalo téměř 300 000 sledujících.
23

 

Na Instagramu
24

 pak přes 41 tisíc, na Twitteru
25

 přes 315 tisíc. 

Dalším příkladem zapojení amatérů do tvorby zpráv je agentura Reuters. Ta uvedla 

v roce 2006 ve spolupráci s webovým vyhledávačem Yahoo! portál pro amatérské 

novináře s názvem You Witness News. Hlavními přispěvateli portálu tak byli lidé s mobily 

nebo fotoaparáty, kteří se stali náhodou svědky nějaké události. Materiály přispěvatelů 

byly následně umístěny na webu. Současně je začala agentura nabízet i ve své klientské 
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síti. Koncept byl vymyšlen po teroristických útocích v Londýně v roce 2005.
26

 Dnes už 

však stránka není aktivní. 

Od roku 2017 nabízí Reuters svým klientům obsah generovaný uživateli 

prostřednictvím platformy Reuters Connect. Jejím prostřednictvím spolupracuje agentura 

s několika svými partnery, kteří se na UGC specializují a na Reuters Connect tento obsah 

shromažďují. Reuters Connect je tak jakýmsi hostitelem UGC z různých stran. Mezi 

partnery patří například Newsflare, Storyful, Jukin Media nebo Accuweather.
27

 UGC tým 

materiály ověřuje a třídí.
28

 Reuters Connect obsahuje třeba záběry z palubních kamer, 

videa od diváků přítomných u výbuchů či teroristických útoků a podobně. Vedle toho na ní 

mohou klienti najít i veselejší obsah, jako narozeniny surikat nebo prvního britského 

vodicího koně pro nevidomé. Dále také sport nebo díky zmíněné platformě Accuweather 

záběry počasí.
29

Podle zprávy z roku 2020 nabízí Reuters Connect, v kombinaci s výstupy 

redakce Reuters, více než 26 milionů zpráv, videí, zvukových nahrávek a fotografií od více 

než sedmdesáti partnerů z celého světa. Poskytuje tak celou škálu zpráv, včetně zmíněného 

„surového“ UGC obsahu.
30

 

Třetím příkladem je britský zpravodajský web TheGuardian.com, který zapojuje své 

čtenáře skrze sekci Community (dříve Whitness), konkrétně prostřednictvím příběhů, 

obrázků, videí nebo diskusí. Projekt nastartoval v roce 2013. Díky mobilní aplikaci nebo 

webu mohou uživatelé zasílat do redakce nejen fotografie a videa, ale také náměty na 

různá témata.
31

 Guardian tak usnadnil zapojení čtenářů do žurnalistiky a zároveň poskytnul 
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jednotlivým redaktorům vhled do věcí, ke kterým by sami neměli přístup.  

Uživatelé tak přispívají k aktuálním zprávám a tématům, které každý týden redaktoři 

stanoví. Z jednotlivých příspěvků uživatelů si pak redaktoři vybírají ty, které ke svým 

zprávám a tématům využijí. Veškerý zaslaný obsah je tedy kontrolován a sami novináři si 

volí, zda příspěvky ke své tvorbě přiřadí. Vedle toho jsou příspěvky uvedeny i samostatně, 

v sekci Community, kde pak mohou další čtenáři fotky a videa, které se redaktoři rozhodli 

zveřejnit, zhlédnout.
32

 

Co se týká následných diskusí na webu, Guardian upozorňuje na dodržování několika 

pravidel. Mezi ně patří například diskuse bez osobních útoků na jiné autory či uživatele. Je 

rozdíl mezi konstruktivní debatou a cílenou hádkou. Extrémně urážlivý obsah stránka 

smaže. Netoleruje se rasismus, sexismus, homofobie nebo jiné projevy nenávisti. Odebrány 

budou příspěvky podobné spamu nebo reklamě. Uživatelé by se měli vyjadřovat k tématu a 

nezveřejňovat něco, co s ním nesouvisí.
33

 

 

1. 1. 1 Participativní televizní žurnalistika v zahraničí 

V roce 2006 začal využívat potenciál občanské žurnalistiky zpravodajský gigant CNN - 

a to prostřednictvím projektu iReport. Ten vzniknul z tehdejší CNN Fan Zone, která 

umožňovala uživatelům vkládat fotografie a videa ze světového poháru FIFA v Německu. 

Ke zpravodajsky hodnotným materiálům projektu patřilo například video ze střelby ve 

Virginia Tech nebo fotky zborceného mostu v Minneapolis. Příspěvky v této sekci však 

nebyly před zveřejněním upravovány a kontrolovány. 
34

 Kontrolováno bylo jen malé 

procento příspěvků. Ty se pak mohly šířit i na další platformy CNN a byla u nich značka 

ověření.
35

 Neověřený obsah způsobil problém například v roce 2008, o dva roky později od 
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založení iReport. Tehdy uveřejnila stránka lživou informaci o infarktu Steva Jobse.
36

 

V roce 2015 přešla původní verze iReport na novou verzi, která se propojila se 

sociálními sítěmi. Podle tehdejší šéfky nových médií CNN Samanthy Barryová vznikla 

totiž původní verze iReport v době, kdy lidé ještě neměli takové možnosti své příběhy 

sdílet. CNN se tak začala přizpůsobovat době. Televize se k příspěvkům začala dostávat 

skrze hashtag #CNNiReport, který lidé ke svému příspěvku na sociální síti připisují.
37

 

V této verzi projektu začal tým sociálních sítí před uveřejněním příspěvky kontrolovat.
38

 

V červenci 2005 explodovaly teroristické bomby ve vlacích londýnského metra a 

v autobusu. V ten den začali diváci posílat do redakce BBC zprávy s fotografiemi a 

informacemi, které se staly součástí zpráv BBC. Během šesti hodin obdržela redakce více 

než tisíc fotografií, dvacet amatérských videí, čtyři tisíce textových zpráv a dvacet tisíc 

emailů. Nic takového v BBC předtím nezažili. Následující den bylo hlavní televizní 

zpravodajství složeno z videí zaslaných diváky. V témže roce v říjnu měla BBC nejživější 

popisy ohledně zemětřesení v Pákistánu a Indii právě od očitých svědků z těchto oblastí. 

Web televize se stal také jakousi nástěnkou, kde se jednotlivé rodiny snažily navzájem 

kontaktovat. Diváci a posluchači BBC tak postupně začali přispívat ke každodenním 

zprávám.  

BBC však začala se svým publikem pracovat už dříve. V roce 2001 to bylo díky 

projektu Digital Storytelling, kdy se zájemci naučili během workshopů BBC řadu 

rozhlasových a televizních dovedností. Jejich příspěvky se pak stávaly třeba přílohami ke 

zprávám nebo byly připojeny k jiným programům a tématům BBC. V roce 2003 zahájila 

BBC Scotland participativní mediální projekt Island Blogging. Blogeři začali psát o svém 

životě, o tom, co se dělo v jejich okolí a některé jejich příběhy pak následně zachytila i 

hlavní skotská média. V témže roce byla spuštěna i Action Network (dříve iCan), a to jako 

web, kde mohli uživatelé sdílet své obavy, rady či různé informace a diskutovat o tom 

s dalšími lidmi. V roce 2006 spustila BBC komunitní televizi, která nabízela obsah 
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poskytovaný komunitními reportéry.
 39

 

Pokud mají dnes lidé zájem, mohou své příběhy, fotky či videa zaslat BBC několika 

způsoby. Prvním z nich je účet na Twitteru Have Your Say
40

. Twitter BBC pak může sdílet 

tweet daného zájemce. Stránku v polovině února 2021 sledovalo více než 134 tisíc 

sledujících. Dalším způsobem komunikace je WhatsApp, kam může přispěvatel zaslat 

obrázek, video nebo zprávu. Příspěvek pak může být sdílen prostřednictvím BBC včetně 

jména zasilatele. Třetí cestou je email pro příběhy hasyoursay@bbc.co.uk nebo pro 

obrázky, videa a zvuk yourpics@bbc.co.uk. Videa a obrázky mohou být nahrány také 

prostřednictvím formuláře „Your news, your pictures“
41

. Pomocí jiného formuláře mohou 

zase lidé zaslat BBC příběh, o který chtějí, aby se stanice zajímala.
42

  

Krátce zmíním i menší podobné projekty, které začaly před rokem 2010, obdobně jako 

CNN nebo BBC, spolupracovat s publikem. Například americká Fox News vytvořila 

s pomocí My Space projekt uReport. Zájemci mohli nahrávat do projektu obrázky či videa, 

nikoliv psané texty. Příspěvky redakce kontrolovala a následně je mohla sdílet na webu 

nebo v přímo televizi.
43

 Videa od diváků začala využívat i společnost ABC. Ta vytvořila 

několika týdenní zpravodajský magazín i-Caught, který vysílal amatérská videa od 

přispěvatelů, natočená například mobilními telefony a nahraná na web i-caught.com.
44

 Své 

příběhy, fotky a videa mohli sdílet zájemci také díky funkci MSNBC FirstPerson. Obsah 

mohl být následně publikován online nebo v NBC News a dalších programech MSNBC-

TV.
45

 Ve stejném období začala přijímat videa od diváků i katarská televize Al Jazeera. 

Prostřednictvím platformy Sharek přijala například během Arabského jara denně i 1 600 

amatérských videí.
46
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1. 2 Participativní žurnalistika v ČR 

Když se zamyslíme nad tím, jak se mohou příjemci zpráv podílet na jejich tvorbě, 

mnohé z nás možná jako první napadnou příspěvky do novin. Příkladem mohou být třeba 

noviny či zpravodaje měst nebo obcí. Jako ukázku mohu uvést Líšeňské noviny, které jsou 

informačním periodikem městské části Brno-Líšeň.
47

 Redakční rada novin nabízí 

přispěvatelům manuál, jak psát texty tak, aby měly větší šanci v periodiku vyjít. Noviny 

upozorňují na to, co se v městské části stalo nebo co se bude dít. Redaktoři radí v manuálu 

přispěvatelům jak správně a poutavě napsat takový text i jeho titulek a v jakém rozsahu. 

Přispěvatelé pak posílají text na redakční email, kam přiloží své kontaktní údaje, případně i 

fotografie k danému tématu.
48

 Za dalším příkladem se přesuneme do Jílového, kde 

přispívají zájemci do měsíčníků Jílovská sova. Vydání měsíčníku, stejně jako v 

předchozím případě, vytváří a sestavuje redakční rada, přispěvatelé zasílají texty na email 

redakce. Na stránkách města jsou pak k přečtení, jak jednotlivé výtisky, tak články, které 

se do daných čísel měsíčníku nevešly.
49

 Jako třetí příklad mohu uvést Noviny pro 

Poděbrady. Na email novin mohou zájemci zaslat své postřehy, názory nebo informace o 

akcích, které pořádají. Měsíčník tak pokračuje ve více než stoleté tradici tištěných periodik 

ve městě.
50

 

Přispívat svými texty mohou zájemci také na zpravodajských serverech. Do nedávna 

byl příkladem zpravodajský server Novinky.cz. Ten spustil v roce 2010 rubriku Vaše 

zprávy. Čtenáři tak mohli začít na server přispívat vlastními zprávami a fotografiemi. 

Mohli psát jak zprávy o konkrétních událostech a akcích ve svých městech či obcích, tak 

zprávy s celorepublikovým přesahem, jako jsou volby, povodně, vichřice, a podobně. 

Vítány byly i zprávy ze zahraničí. Nejlepší příspěvky redakce finančně odměnila. 

Přispěvatelé však nesměli psát hanlivě, někoho urážet či podněcovat další čtenáře 

k nenávisti. Zprávy měl na starosti editor, který mohl autorovi vrátit text zpět k úpravám.
51

 

Jednalo se o první takovýto celoplošný projekt na českém mediálním trhu – tedy o projekt, 
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kdy jsou aktuální události zaznamenávány očima veřejnosti.
52

 Poslední zpráva v této 

rubrice je z října loňského roku.
53

 

Stále aktivní jsou blogeři iDnes.cz. Redakce totiž už několik let nabízí zájemcům 

provozovat na svých stránkách blog.
54

 Autoři mohou se psaním začít tak, že zašlou svůj 

„zkušební“ text do redakce a ta ho zveřejní v sekci První pokus. Tam autor vidí, kolik lidí 

si článek přečetlo a jak se jim líbil. Pokud ho psaní začne bavit a bude chtít psát dál, pak si 

může založit blog.
55

 Nejlepší příspěvek může být následně vybrán redakcí a otisknut v MF 

Dnes.
56

 Blogeři s profesionálními novináři z redakce spolupracují na vytváření některých 

blogů nebo jednají o zlepšování jejich fungování.
57

 Na blogu iDnes.cz můžeme vidět 

kromě jednotlivých blogerů a článků také žebříček těch nejčtenějších nebo nejlépe 

hodnocených. 

Kromě tiskovin a serverů se mohou nenovináři podílet také na zpravodajství českých 

rádií. Typické jsou informace z dopravy. Dopravní linku má třeba Rádio Krokodýl, Rádio 

Impuls nebo Český rozhlas. U Českého rozhlasu a pořadu Zelená vlna se nyní pozastavím. 

Zájemci se mohou v rámci tohoto pořadu podílet na dopravním zpravodajství přímo 

prostřednictvím bezplatné telefonní linky nebo pomocí aplikace Zpravodaj Zelené vlny. 

Řidiči upozorňují ostatní posluchače na kolony nebo nehody na cestách. Pomocí jedné 

ikony v aplikaci mohou zavolat na bezplatnou linku dispečerům, kterým popíší, co a kde se 

přesně děje a kterým se zároveň odešlou i lokalizační údaje. Informace pak míří přímo 

k redaktorům Zelené vlny. Posluchači rádia se tak stávají i jeho zpravodaji. Další funkcí je 

přehrávání nejaktuálnějších dopravních informací, přijímání upozornění o nejzávažnějších 

dopravních problémech nebo mapa dopravní situace, kde mohou uživatelé sledovat stav 

provozu. Mezi upozornění patří i informace od Policie ČR, Národního dopravního 

informačního centra nebo Technické správy komunikací a dalších.
58

 Poprvé se Zelená vlna 
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vysílala 29. září 1974.
59

 Veřejnost se začala do dopravního zpravodajství Českého rozhlasu 

zapojovat na přelomu let 2000 a 2001, kdy začal nábor dobrovolných spolupracovníků. 

Původní název Zelený anděl (přechodně Kryštof) se změnil v roce 2005 na aktuální 

dobrovolný dopravní Zpravodaj Zelené vlny.
60

 

S posledním příkladem se přiblížíme světu fotografií, sociálních sítí, ale taky projektu 

iReportér. V září roku 2003 vzniknul web s lokálním pražským zpravodajstvím Miluju 

Prahu, jehož obsah začali vytvářet především čtenáři. Ještě před vznikem webu začala být 

stránka aktivní na Facebooku. Jejími tvůrci byli David Černý (spoluautor projektu 

iReportér ČT) a Jakub Liška (vedoucí projektu Natočvideo.cz). Rostoucí aktivita fanoušků 

facebookové stránky, která byla vysoká především během tehdejších červnových povodní, 

vedla k rozšíření projektu na webovou stránku.
61

 Web je složen z fotografií a příběhů 

samotných čtenářů, ale také z videí, která mohou posílat přes aplikaci pro chytré telefony 

NatočVideo.cz nebo stejně jako fotografie na email milujup@gmail.com.
62

Fotky jsou 

následně sdíleny také na Instagramu
63

, kde měl účet Miluju Prahu koncem ledna 2021 přes 

20 tisíc sledujících. Na Facebooku
64

 ho ve stejnou dobu sledovalo přes 120 tisíc 

sledujících, na Twitteru
65

 776.  

 

1. 2. 1 Participativní televizní žurnalistika v ČR 

1. ledna 2007 zahájila Česká televize nový, v České republice do té doby neuplatněný, 

projekt diváckého vysílání „www.diginaves.cz aneb co nového u vás...“. Projekt vzniknul 

ve snaze rozšířit variabilitu zpravodajského vysílání. Jeho záměrem bylo vytvoření 

celorepublikové sítě přispěvatelů, proškolených amatérů, trvale žijících v obcích a malých 

městech po celé republice, kteří se podělí o audiovizuální materiál s bližšími i 
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vzdálenějšími sousedy v jakési „globální vesnici“. Byly tak zaznamenány události, které 

nebyly z hlediska celostátního zpravodajství a dalšího vysílání systematicky pokrývány, 

ale na druhou stranu tvořily každodenní realitu obyvatelstva těchto lokalit. 

Redakce zpravodajství ČT přidělila koncem roku 2006 deseti vybraným přispěvatelům 

malou kameru s příslušenstvím, počítač se základním střihovým programem vhodným 

k editaci tohoto typu příspěvků a zajistila jejich připojení na internet. Přispěvatel měl pak 

dodat jednu reportáž týdně v délce jedné až tří minut. Byl tak zároveň reportérem, 

kameramanem i střihačem. Zpracované materiály byly prezentovány na internetové stránce 

projektu www.diginaves.cz. Vybrané materiály pak byly zařazeny do speciálního 

magazínu, který se vysílal na zpravodajském kanále ČT24.
66

 Uživatelé posílali většinou 

čtyři materiály měsíčně, z nichž dva byly v televizní kvalitě a mohly být zařazeny právě do 

televizního magazínu. Magazín byl tak jakousi motivací točit kvalitnější a lepší videa. 

Fungoval do prosince 2008, pak zůstal projekt jen u webové verze. 

Podle vedoucího projektu Pavla Beneše bylo smyslem Diginávsi nastartovat nový směr, 

který už se prosazoval na některých místech v zahraničí, a to participativní žurnalistiku. 

Podle Beneše byla na začátku polovina přispěvatelů ze škol nebo zájmových spolků a 

druhá polovina byly fyzické osoby. Hodně z nich si natáčení jen vyzkoušelo a pak přestalo, 

déle se udržely spíše školy nebo kroužky. Mezi jedny z prvních přispěvatelů patřila třeba 

právě školní televize.  

ČT oslovila do projektu v první řadě lidi, na které již měla nějaké reference, a když se 

projekt rozjel, připravili o něm tvůrci reportáž v regionálním zpravodajství. Zájemců bylo 

mnoho, avšak jak bylo zmíněno, většina z nich se udržela jen krátce. Spoustu lidí odradilo 

množství času, který museli do projektu investovat. Zpočátku byl dokonce odměnou 

symbolický honorář. Pravidelnými přispěvateli se tak nakonec stalo asi deset procent 

zájemců. 

Projekt byl doplňkem regionálního zpravodajství, neboť podle Benešových slov se 

někdy lidé raději podívají na to, co se děje ve vesnici kousek od nich, než na celostátní 

zpravodajství.  Přispěvatele školil PhDr. Martin Lokšík, který také všechna místa navštívil. 

Účastníci se naučili točit a stříhat, řada z nich už měla nějaké předchozí zkušenosti. 
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Podle Beneše odstartoval projekt na principu zveřejňování televizních reportáží. Lidé 

sice měli co nabídnout, ale časem se ukázalo, že televizní technologie je pro řadu lidí 

složitá nebo časově náročná. Tvůrci projektu tak umožnili zájemcům i zasílání fotek a 

textů, jejichž podíl se začal postupně zvyšovat. Za dobu existence projektu také velmi 

pokročila technika a lidé mohli natáčet videozáznam na mobil, oproti kterému byla dříve 

televizí půjčovaná technika už zastaralá. Po ukončení vysílání magazínu byla videa 

umísťována do rubriky Vaše zprávy.
67

 

Na webových stránkách ČT24 měli diváci i přesné pokyny k tomu, jak materiály 

posílat. ČT vyzývala diváky k zasílání videí i fotografií z různých akcí a událostí, které se 

u nich doma dějí. Web přinášel informace o technických parametrech jak fotografií, tak 

videí, které lze zaslat jako přílohu přímo v emailu nebo jako odkaz přes „úschovnu“. 

K příspěvkům pak lidé napsali stručný popis tématu, odpověděli na základní zpravodajské 

otázky kdo, co, kdy, kde, proč a jak, přidali své kontaktní údaje, jako jméno, příjmení, 

obec, email a telefonní číslo.
68

 

Už v roce 2014 se však Beneš obával, že s novou podobou webu ČT24 nebude pro tuto 

rubriku místo. Ovšem témata, o kterých lidé prostřednictvím rubriky Vaše zprávy 

informovali, by se do zpravodajství dostala někdy jen těžko, přitom patřila k životu 

v menších městech a obcích. Už tehdy však některá videa, především ta od dětí ze škol, 

mířila do pořadu Zprávičky. Beneš tak věřil, že při zániku rubriky Vaše zprávy by videa 

mířila právě tam anebo do regionálního zpravodajství v rámci nějaké inovace.
69

 

V roce 2015 vznikla nová podoba zpravodajského webu ČT24 s novým uspořádáním 

zpráv a rubrik
70

 a od roku 2016 zasílají lidé videa přes aplikaci iReportér. Ve zmíněných 

Zprávičkách na ČT :D se objevují videa od lidí z různých koutů republiky dodnes, a to buď 

prostřednictvím školních televizí
71

 anebo právě prostřednictvím aplikace iReportér.
72
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Ještě bych ráda zmínila, že s počátkem Diginávsi, tedy v roce 2007, zahájila Česká 

televize také provoz nového Diváckého centra s cílem zlepšit, zjednodušit a rozšířit 

komunikaci s diváky. Televize začala nově soustředit všechna dosavadní spojení, kterými 

diváci s ČT komunikovali, do jediného Diváckého centra. Tam začaly být vyřizovány 

veškeré telefonické, písemné a e-mailové ohlasy veřejnosti. Na vzniku Diváckého centra 

spolupracovala televize s rakouskou televizí ORF a využila její zkušenosti. Oproti 

dřívějším dvěma pracovním oddělením připravila v roce 2007 televize osm operátorů, kteří 

byli divákům k dispozici od půl osmé ráno do osmi večer, a to včetně víkendů a 

pracovních dní. Služby poskytovali v češtině i v angličtině.
73

Ve stejném čase je Divácké 

centrum k dispozici divákům dodnes, a to prostřednictvím emailu, telefonu nebo online 

formuláře. Dotazy zpracují operátoři většinou do pěti dnů, ty obsáhlejší nejpozději do dvou 

měsíců.
74

 

V roce 2012 začala připravovat divize nových médií České televize interaktivní projekt 

Krizová mapa Česka. Projekt měl koordinovat výstupy diváků z míst živelných katastrof a 

šířit dál tyto ověřené informace. Sloužil také jako doplněk informací záchranným složkám 

nebo humanitárním organizacím. V případě živelné katastrofy tak ČT aktivovala systém na 

adrese www.krizovamapa.cz, do kterého mohli diváci prostřednictvím sociálních sítí, 

formuláře na webu nebo emailu vkládat informace, fotografie nebo videa. Přímo do 

krizové mapy se však nedostaly všechny tyto materiály, ale jen ty, které prošly ověřením a 

schválením. Projekt tak navázal na velkou aktivitu diváků na sociálních sítích při 

povodních v roce 2010.
75

 

Naostro byl projekt spuštěn při povodních v roce 2013. Za deset dní zadali přispěvatelé 

do formuláře na webu přes 2 700 zpráv, přes Facebook  přes 4 000 zpráv a více než 9 000 

zpráv přes Twitter. Do mapy bylo po schválení zařazeno přes 1 800 reportů, většina z nich 

přišla přes formulář, ze sociálních sítí byly do mapy z velkého množství zařazeny jen ty 

nejdůležitější.  Mapa během těchto dní zaznamenala 378 tisíc návštěv a zhruba dva a půl 
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milionu zobrazení.
76

 Dnes zasílají lidé záběry, které se týkají živelných katastrof, stejně 

jako další videa, přes aplikaci iReportér. Posledním z podobných příkladů jsou třeba 

povodně v červnu 2020, kdy jsem i já jako iReportérka natáčela záchranu vodáků a třetí 

povodňový stupeň na říčce Veličce na Hodonínsku. 

V roce 2013 vzniknul projekt NatočVideo.cz, který umožňuje nahrávat uživatelská 

videa a využívat je v televizi nebo pro potřeby inzertních klientů. V témže roce začal 

projekt spolupracovat s televizí Prima a na základě této spolupráce vzniknul pořad Divácké 

zprávy. Pokud bylo video aktuální, bylo zařazeno i do hlavních zpráv nebo do Krimi zpráv. 

Při registraci do projektu na sebe mohli zájemci zanechat kontakt a lidé z NatočVideo.cz se 

tak na ně mohli obrátit v případě, že poptávali videa z nějaké akce v jejich regionu.
77

 

V roce 2015 získala televize Prima podíl v českém videoportálu s uživatelskými videi 

You.bo. Kromě webové verze byla k dispozici i aplikace, která umožňovala kromě 

sledování videí, také jejich natáčení a střih.
78

 Videa bylo možné zhlédnout na 

www.youbo.iprima.cz. Dnes už ale stránka není k dispozici. 

V roce 2017 se Divácké zprávy změnily na Divošky.
79

 Ty skončily po sedmi letech 

vysílání v dubnu roku 2020. Místo nich začala televize vysílat Hlavní zprávy nové 

televizní stanice CNN Prima News.
80

 

Dnes spolupracuje projekt Natočvideo.cz  s výše zmíněným projektem Miluju Prahu a 

s projektem iReportér, kterému se budu věnovat v praktické části této práce. 

Česká televize byla již zmíněna u projektu iReportér, Digináves a u Krizové mapy 

Česka. Než se budu věnovat i jejímu dalšímu a pro nás hlavnímu projektu iReportér, 

pozastavím se u České televize samotné. 
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2.  Česká televize 

Diváci jsou součástí tvorby televizních pořadů už od počátků televize. Než začali zasílat 

do televize svá vlastní videa, byli hybateli dějů televizních seriálů. V televizi se mohou 

zapojit do diskuse, mohou inspirovat tvůrce pořadů svými příběhy, které se stanou náměty 

jednotlivých dílů. Štábům umožňují nahlédnout do svého soukromí a do svých domovů. 

Diváci tak pomáhají tvořit pořady, jsou sami jejich součástí a třeba i hlavními postavami. 

Československá televize začala pokusně vysílat 1. května 1953. Pravidelné televizní 

vysílání začalo v únoru 1954. K pražskému televiznímu studiu se postupně připojilo studio 

v Ostravě, Bratislavě, v Brně a v Košicích. V roce 1970 převzala televize na Kavčích 

horách, kam se postupně přesouvala z budovy Měšťanské besedy, první část areálu. 

V témže roce bylo televizní vysílání obohaceno o druhý program.
81

 Na něm bylo v květnu 

1973 zahájeno barevné vysílání, o dva roky později se jej dočkali také diváci na prvním 

programu.
82

 Zahájení třetího programu OK3 se uskutečnilo v roce 1990.
83

 V čele 

Československé televize se vystřídalo jedenáct ředitelů. 

Na tvorbě televizních pořadů se mohli začít podílet diváci po roce 1970. V roce 1971 

vznikl v Československé televizi pořad Bakaláři. Na počátku byl součástí televizní 

losovací loterie MATES (Malé televizní sázení). První se pořad jmenoval Kufr za dveřmi, 

poté Bakaláři vědy manželské a nakonec byl zkrácen na Bakaláři. Ze začátku psali scénáře 

profesionálové, postupem času však vyzvali diváky, aby začali náměty na povídky psát oni 

sami. Diváci začali posílat do televize desetitisíce dopisů. Psali o svých životech, psali o 

vtipných situacích, které zažili, ale také o těch vážných. Dramaturgové pak vytvořili 

z těchto příběhů televizní scénáře. Starší díly Bakalářů se postupně dočkaly i nového 

kabátu. Obnovená, nově sestříhaná verze asi třicet let starých dílů pořadu se objevila na 

obrazovkách v roce 2001. Bakaláře reprízuje Česká televize neustále, naposledy koncem 

roku 2020.
84

 V iVysílání ČT můžeme najít Bakaláře od roku 1972 až po rok 1999. Ne 

všechny je však možné přehrát. Seriál na způsob Bakalářů začala o několik let později 

vysílat i Česká televize. Seriál se jmenoval Trapasy a diváci mohli posílat dopisy nebo 
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emaily se svými trapnými historkami, které se staly námětem dílů tohoto seriálu.
85

 

Řada diváků si možná ohledně zapojení publika do televizní tvorby Československé 

televize vybaví i další z jejích seriálů. V roce 1983 se začal točit interaktivní seriál 

Rozpaky kuchaře Svatopluka. Zvláštností seriálu bylo to, že se v určitém místě zastavil a 

diváci rozhodovali, jak se bude děj dál vyvíjet.
86

 Hlasovat mohli všichni televizní diváci, a 

to vypínáním a zhasínáním světla. V elektrárnách sledovali pokles spotřeby energie a podle 

toho se rozhodlo o dalším pokračování. Zároveň hlasovali i diváci v sále v televizním 

studiu (pomocí hlasovacích škatulek), kde se seriál za přítomnosti moderátora Josefa 

Dvořáka promítal.
87

 Moderátor s diváky komunikoval, vyzýval je k hlasování. Kdo 

z diváků například chtěl, aby kuchař Svatopluk schválně pokazil omáčku, rozsvítil na 

povel moderátora na pět sekund světla. Pak světla diváci zhasli a na další povel je začali 

rozsvěcovat ti, kteří si přáli druhou variantu pokračování seriálu.
88

  

Tento seriál Jaroslava Dietla byl inspirovaný principem tak zvaného kinoautomatu 

Radúze Činčery, s kterým slavilo Československo úspěch na Světové výstavě Expo 

v Montrealu v roce 1967.
89

 S kinoautomatem byl spojen údajně první interaktivní film na 

světě z roku 1966 Člověk a jeho dům. Obdobně jako u seriálu se i v tomto případě děj 

zastavil a o jeho pokračování rozhodli diváci pomocí dvou tlačítek. V případě filmu však 

hlasovali pouze diváci v sále.
90

 

20. března 1991 schválilo Federální shromáždění zákon o rozdělení působnosti mezi 

Českou a Slovenskou Federativní republikou a Českou republikou a Slovenskou 

republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků. Mimo jiné se v něm poprvé 

mluví o zřízení České televize. V červenci téhož roku vznikla samostatná Slovenská 

televize, což byl první krok ke konci centralizovaného televizního vysílání Československé 
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televize. Česká národní rada schválila zákon o České televizi, zřizující Českou televizi k 

1.1. 1992, 7. listopadu 1991.
91

 

1. ledna 1992 tedy vznikla Česká televize jako vysílací organizace veřejné služby a na 

státu nezávislá instituce. Do roku 1993 byla ČT jedinou televizí v Česku. Toho roku se 

změnila koncepce programů, které ČT vysílala. Dřívější ČTV byla přejmenována na ČT1, 

F1 na ČT2 a OK3 na ČT3.
 92

 Bývalý okruh F1 byl v roce 1994 uvolněn televizi Nova.
 93

 

Ještě rok před ní vznikla první soukromá televize v Česku – Premiéra TV.
94

  

V začátcích České televize mohli vidět diváci svá videa na televizních obrazovkách 

v roce 1995. Tehdy začala Česká televize vysílat pořad Neváhej a toč!, který byl tvořen 

vtipnými videi amatérských kameramanů. O čtyři roky později změnil pořad název na Tak 

neváhej a toč!. Do roku 2007 bylo odvysíláno více než čtyři sta dílů. Na původní kratší 

vydání později navázal více než hodinový Neváhej a toč - speciál!. Z amatérských videí 

českých rodin vybírali diváci to nejlepší, které se stalo „Zlatým klipem“, výhrou byla třeba 

nová videokamera.
95

 Další ze soutěží novějších vydání bylo tipování prostřednictvím sms o 

tom, jak dopadne některá z natočených situací. Tvůrci pořadu se inspirovali v USA.
96

 

Ještě zmíním jeden ze seriálů České televize, který zapojoval diváky, podobně jako 

diváky dřívější ČST a Rozpaků kuchaře Svatopluka – Hříchy pro pátera Knoxe. Na rozdíl 

od předchozího předtočeného seriálu byl však tento z roku 1992 vysílán živě. Diváci sice 

nemohli ovlivňovat děj příběhu, ale zamýšleli se nad jeho obsahem. Příběh byl totiž v 

určité fázi režisérem Dušanem Kleinem pozastaven a diváci měli hádat, kdo je v daném 

případu pachatelem. Volali do studia a sdělovat svoje tipy. Pak byl pachatel odhalen a 

příběh pokračoval dál. Podruhé hádali diváci, které z pravidel pátera Knoxe bylo porušeno 

(deset pravidel detektivního desatera, jak má správná detektivka vypadat). Druhá soutěž 

probíhala pomocí korespondenčních lístků, ze kterých tvůrci seriálu losovali před dalším 
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dílem diváky, kteří byli přizváni k dalšímu natáčení.
97

 

Diváci a především jejich podněty jsou už několik let hlavní součástí pořadu Černé ovce 

(dříve Černé ovce, sem tam bílá). Tento publicistický investigativní pořad řeší problémy a 

spory mezi lidmi od roku 1992. Mezi náměty patří například problémy se státními 

úředníky, reklamacemi zboží nebo předváděcími akcemi. Podle vyjádření dramaturga 

pořadu Jana Chaloupeckého z roku 2017 chodí denně do redakce dvacet až třicet námětů 

na reportáže. Černé ovce nabízí publiku rady, testy a další spotřebitelský servis.
98

 

Dnes je ČT, pod vedením osmého ředitele Petra Dvořáka, tvořena šesti programy – k 

ČT1, a ČT2 přibyly ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art. K těmto programům navíc přibyl 

v březnu 2020 dočasný program ČT3
99

 neboli Televize třetího věku. Vznikl s cílem ulehčit 

situaci starším lidem v době pandemie koronaviru, kdy musí zůstávat doma a s nikým se 

nevídají. Diváci mohou zhlédnout třeba starší zábavné pořady nebo seriály. Podle dat 

společnosti Nielsen Admosphere bylo vysílání České televize v roce 2020 tím 

nejvyhledávanějším. Zpravodajská ČT24 a kulturní ČT art dosáhly na nejlepší výsledky 

v historii svého vysílání. Rekordní sledovanosti dosáhl i zpravodajský pořad Události, 

který sledovalo denně průměrně přes milion diváků, což bylo nejvíce za posledních třináct 

let.
100

 

Diváci jsou neodmyslitelnou součástí i dalších aktuálních pořadů České televize. 

Diskutovat s odborníky na dané téma mohou ve studiu Máte slovo!
101

, pořadu, který řeší 

témata a problémy občanů. Bez příběhů běžných lidí by neexistoval pořad Pošta pro 

tebe
102

, který spojuje ty, kteří se roky neviděli. Do domovů diváků můžeme nahlédnout 

v pořadu ČT Bydlet jako…
103

, ve kterém designéři a architekti mění jejich bydlení. Tvůrci 

televizních seriálů zareagovali i na pandemii koronaviru a v dubnu 2020 vzniknul pořad 

Láska v čase korony. První epizodu napsali scénáristi, dalších pět se zakládalo na příbězích 
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diváků, kteří se s tvůrci podělili o to, jaké příhody ve spojitosti s koronavirem a karanténou 

zažívají.
104

 Na stránkách ČT si můžeme přečíst některé z příběhů, které diváci poslali a 

kterými se seriál inspiroval.
105

 

Tato práce je ale zaměřena především na zpravodajství. A právě zpravodajským 

pořadům a jejich divákům se budu věnovat v následující kapitole.  

 

2. 1 Zpravodajství České televize 

Když nahlédneme do minulosti, zjistíme, že obrazové zpravodajství bylo v první etapě 

Československé televize (1953) naplněno pouze Československými filmovými týdeníky, 

které se do vysílání přebíraly z Československého státního filmu. Ty stejné týdeníky 

kolovaly zároveň v kinech. Funkci aktuálního zpravodajství tak zastávalo vysílání 

pravidelných zvukových relací Čs. rozhlasu.
106

 Prvním typem svébytného televizního 

zpravodajství u nás byly Televizní aktuality a zajímavosti (později Televizní noviny). Ty 

vysílala Československá televize ve stejném období, v jakém vznikla hlavní redakce 

televizního zpravodajství - v roce 1956.
107

 Dnes je zpravodajství České televize 

představováno především zpravodajským programem ČT24 a hlavní zpravodajskou relací 

Události.  

Události
108

 mohou vídat diváci na obrazovkách od roku 1993.
109

 Dnes je mohou vidět 

každý den v 19:00 na ČT1, ČT24 a nově také na výše zmíněném dočasném programu ČT3. 

Ještě pět minut před Událostmi je na programu počasí, konkrétně Události za okamžik a 

počasí
110

. Nejprve totiž moderátor představí některá z témat Událostí a poté uvede počasí, 

které následuje. Po počasí a Událostech následují v 19:56 desetiminutové Branky, body, 

vteřiny
111

, tedy zprávy ze sportu. Tím jsou hlavní zprávy dne, které trvají zhruba hodinu, u 

konce. 
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Kromě celorepublikových Událostí vysílá Česká televize na ČT1 a ČT24 i Události 

v regionech, a to z Brna, Ostravy a Prahy v 18:00. Ty trvají dvacet pět minut. Ještě před 

nimi, ve 12:20, shrnují regiony aktuální dění v Událostech v regionech plus na ČT1.  

Vedle toho běží celý den na ČT24 zprávy, konkrétně Zprávy ve 12, Zprávy v 16, 

Zprávy ve 23 a pak Zprávy, které vyplňují čas mezi dalšími jednotlivými pořady a střídají 

se se Studiem ČT24. Každý den mapují situaci u nás i ve světě také Události, komentáře. 

Mezi další pořady zpravodajské ČT24 patří třeba zpravodajsko-publicistické Interview 

ČT24, ve kterém probíhá rozhovor mezi moderátorem a hostem na aktuální téma, 

interaktivní zpravodajský magazín Hyde Park Civilizace zaměřený na vědu a současný 

stav civilizace nebo ranní zpravodajské Studio 6 (vysílané i na ČT1), které představuje, co 

se bude daný den dít. Naopak ve večerních zpravodajských 90´ČT24 se rozebírá hlavní 

téma dne a diváci se mohou se svými dotazy zapojit do vysílání. Zpravodajský magazín 

Horizont zase nabízí dění v zahraničí. Přehled dění v médiích představuje nedělní 

zpravodajský magazín Newsroom ČT24, sobotní zpravodajský magazín Týden v regionech 

předkládá blíže dění v regionu během daného týdne. Regionům se věnuje také sobotní 

zpravodajský magazín Regiony ČT24 nebo nedělní ranní Zajímavosti z regionů na ČT1. 

Více specifické zprávy pak přináší třeba Události v kultuře, Byznys ČT24, zpravodajsko-

publicistický Archiv ČT24, magazín Věda 24, Zprávy v českém znakovém jazyce, ale také 

Zprávičky na ČT :D.
112

 V roce 2021 spustila ČT pořad Epicentrum ČT24, kde moderátor 

krátce informuje o aktuálních opatřeních nebo nových informacích spojených 

s koronavirem.
113

  

Základem zpravodajství ČT24 je přispívání k informovanosti, k tomu, aby mohli občané 

rozhodovat ve volbách, aby rozuměli životu své země, měli kritické zprávy o své zemi 

nebo městě. Česká televize tak musí dohlížet na formu, žánrovou pestrost, dynamiku a 

atraktivní zpracování tohoto programu.
114

  

A právě pomocí zpravodajské ČT24 začala postupně Česká televize komunikovat 

s diváky. ČT24 měla totiž od roku 2009 o zapojení diváků a nastavení obousměrné 

komunikace s nimi velký zájem. A to konkrétně prostřednictvím nových technologií. 
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Televize hledala různé způsoby, jak s diváky pracovat a jak je více zapojit do vysílání. 

Chtěla využít především hlavního vysílacího času neboli prime timu ve 20:00. Základem 

nového pořadu se stala technologie, kterou používala televize pro pořad Vedlejší efekty, do 

kterého bylo možné telefonovat nebo psát sms. Tento diskusní pořad byl vysílaný v letech 

2006 – 2009. 

V roce 2010 navázal na pořad Vedlejší efekty koncept, který dostal později název Hyde 

Park ČT24. Plán byl takový, že výsledný tvar pořadu se bude vytvářet v reálném čase. 

Otázky měly být na divácích, ti udávali směr. Přítomný měl být nejlépe jeden host, aby se 

mohl divák co nejvíc na hosta soustředit. Pořad měl být tematicky otevřený, průlomovým 

prvkem byla integrace sociálních sítí, díky kterým může divák rychle komunikovat. Hyde 

Park se tak stal jakousi laboratoří nových trendů a symbolem otevřenosti ČT24. Diváci se 

stali spolutvůrci tohoto pořadu.
115

 Vstupovali do vysílání prostřednictvím živých 

telefonátů, zasílali sms zprávy nebo posílali zprávy přes již zmíněné sociální sítě. Video 

vzkazy mohli nahrát i na portál YouTube. Další lidi vyhledali tvůrci pořadu přímo v terénu 

a odtud je do vysílání zapojovali.
116

 Zajímavým a neplánovaným důsledkem bylo i to, že 

lidé (diváci) spolu začali komunikovat také mimo pořad, případně organizovat srazy 

fanoušků z celé republiky a dali tak základ pestré skupině aktivních občanů.
117

 

V roce 2016 se stal nástupcem Hyde Parku pořad 90´ČT24, který jsem už zmiňovala 

výše. Hosté pořadu živě odpovídají na otázky diváků k danému tématu. Otázky mohou 

diváci posílat přes webovou stránku pořadu, prostřednictvím sociálních sítí anebo přes 

aplikaci iReportér.
118

 Prostřednictvím Facebooku nebo Twitteru se mohou diváci zapojit i 

do diskusí ekonomického pořadu Byznys ČT24.
119

 Divácké dotazy a připomínky tvoří také 

zmiňovaný pořad o vědě a civilizaci Hyde Park Civilizace. Pořad vychází právě z konceptu 

dřívějšího Hyde Parku. Diváci mohou zasílat své dotazy týden předem prostřednictvím 

webu nebo sociálních sítí. Skrze moderátora Daniela Stacha se dozví odpovědi na své 
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otázky od hostů pořadu v sobotu ve 20:00 na ČT24.
120

 Zapojit se do zpravodajského 

vysílání mohou i děti prostřednictvím webu ČT :D. Kromě toho, že mohou zasílat videa 

přes aplikaci iReportér, mají na stránkách dětské televize formulář, ve kterém reagují na 

různé výzvy neboli témata týdne. Otázka může například znít: „Zažili jste se svými učiteli 

nějakou legraci? A stává se to i při online výuce?“ Nejzajímavější odpovědi se pak objeví 

ve vysílání Zpráviček nebo na webu.
121

  

První pokusy komunikovat s diváky při vysílání však proběhly už při některých 

politických přenosech v roce 2008, a to pomocí online chatu. Příspěvek se ale publikoval 

až v okamžiku, kdy na něj tvůrci pořadu odpověděli a na to nebyl úplně vždy čas. V roce 

2009 se tak vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů sociálních sítí rozhodli v České televizi 

obrátit pozornost právě na ně. Konkrétně šlo o stránky pořadu Otázky Václava Moravce a 

určeného konzultanta na sociální sítě. Podle charakteru události se pak tvůrci snažili 

včlenit interaktivitu do pořadu. V roce 2010 byly zapojeny divácké dotazy do Speciálů 

Václava Moravce před volbami do sněmovny. Téhož roku před podzimními volbami, 

v projektu Řekněte to!, mohli diváci natáčet videa o problémech ve svých vesnicích či 

městech. Celkově při volbách v roce 2010 byla míra zapojení diváků vyvrcholením 

předchozích zkušeností kontaktů s diváky. Při volbách hrálo důležitou roli také Divácké 

centrum, kdy divácké dotazy procházel a posouval do vysílání k tomu určený redaktor.
122

 

V roce 2011 byl odvysílán tříhodinový speciál Planeta Země 2011, který se zabýval 

směřováním současné civilizace. Během pořadu běžely celou dobu v horní liště obrazovky 

komentáře diváků. Některé otázky pak byly zařazeny přímo do vysílání.
123

 Diváci je 

zasílali přes Facebook nebo prostřednictvím chatu na webu. Počet diváků, kteří pořad 

sledovali, se oproti běžné sledovanosti zdvojnásobil.
124

  

Ještě zmíním i rok 2017, kdy mohli diváci přispět do cestovatelského magazínu 

Objektiv ČT24, konkrétně k jeho třicátým narozeninám. Celoroční speciál tehdy postupně 
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na ČT24 představoval cestovatele a spolupracovníky Objektivu. Kromě toho nabízel pořad 

rubriku Objektivem iReportéra. Přes aplikaci tak mohli diváci posílat videa ze svých cest, 

vybraná televize odvysílala. iReportéři zavedli diváky magazínu třeba do Kambodžy do 

paláce Angkor nebo na egyptské pláže.
125

 

Dalšími příklady zapojení diváků do zpravodajství ČT jsou projekty Krizová mapa 

Česka a Digináves. Těm jsem se již věnovala v kapitole o participativní žurnalistice 

v České republice. 

Dnes se kromě výše zmíněného pořadu 90´ČT24, Byznys ČT24 nebo zpravodajského 

magazínu Hyde Park Civilizace mohou diváci zapojit i do magazínu Týden v regionech, 

Studio 6 a magazínu Regiony ČT24 - a to díky projektu iReportér. Jednotlivého pořady 

blíže představím v praktické části této práce, která se projektu věnuje.
126

  

 

2. 2 Nová média v České televizi 

V první řadě se budu věnovat tomu, co vlastně pojem „médium“ znamená. Slovo 

médium pochází z latiny a znamená prostředek, prostředníka či zprostředkujícího činitele. 

Je to tedy to, co něco zprostředkovává či zajišťuje v prostředí, v němž se něco odehrává. 

S termínem pracuje mnoho vědních oborů. Obory, které se věnují různým projevům 

mezilidské a sociální komunikace, označují podle Jiráka a Köpplové pojmem médium či 

média to, co zprostředkovává příjemci či příjemcům nějaké sdělení - tedy médium 

komunikační.
127

 

A co jsou tedy „nová média“? Podle Jakuba Macka se o nových médiích mluví také 

jako médiích interaktivních. Rozšiřují totiž možnost interakce mezi textem a čtenářem. 

Dále jako o médiích síťových, neboť jsou vzájemně propojovatelná do multiplexních sítí. 

Pod tím se většinou zjednodušeně myslí to, že jsou připojitelná k internetu. V poslední řadě 

mohou být označena jako média digitální. Toto označení se jeví jako nejpřípadnější. 

Macek tuto variantu upřednostňuje, protože všechna nová média jsou založena na 

digitálním kódování dat. Vedle toho interaktivní a síťová média nemusí zahrnovat celou 

oblast zájmu. Označení nová média je ale relativní, neboť všechna dnes nová média jednou 
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zastarají vedle médií ještě novějších.
128

 

Pro srovnání a upřesnění - jako stará média jsou chápána „centralizovaná, simplexní 

masová média kontrolovaná elitními vysílateli, přenášející analogový signál a omezující 

možnosti subverze na straně příjemců. Média nová jsou naproti tomu vykreslována jako ta, 

jež jsou duplexní, decentralizovaná, založená na obsazích digitálně kódovaných a síťově 

šířených.“ Jsou to média, která rozmazávají hranice mezi vysílateli a příjemci.
129

 

V širším slova smyslu zahrnuje termín nová média „celé pole výpočetních, 

komputerových technologií a s nimi spojených datových obsahů, v užším slova smyslu se 

pak vztahuje pouze k počítačové, tedy digitální technologií mediované komunikaci. 

Technologickou povahu nových médií přitom, na úrovni hardwaru, nejvýrazněji určuje 

skutečnost, že tyto komunikační technologie jsou založeny na digitálním kódování a 

zpracování dat.“ Oproti analogovým médiím jsou obsahy přenášené a zpracovávané 

novým číselným kódováním.
130

 

Nová média nejsou užita pouze jako „jednosměrný kanál sytící prostředí domácnosti 

symbolickým tokem z veřejného prostoru, ale současně mohou sloužit i jako oboustranná 

rozhraní mezi těmito dvěma prostory a umožňovat tak aktivní vstup individuálních aktérů 

jako mluvčích veřejného prostoru.“ Nová média slouží k interpersonální a skupinové 

interakci. V řadě případů mohou mít „velmi mobilní charakter nejen v tom smyslu, že jsou 

přenositelná, ale i v tom smyslu, že slouží současně jako komunikační média užívaná v 

soukromém, volném čase, a současně jako pracovní nástroje užívané jednak uvnitř 

domácího prostoru i mimo něj, jednak jako nástroje produkce a distribuce obsahů užívané 

profesionálními komunikátory z korporátních (masových) médií.“
131

 

Nová média mohou být využívána nejen k interpersonální, masové a skupinové 

komunikaci, ale také k symbolické interakci, a to výhradně mezi subjektem a strojem. 

Může jít o komunikaci synchronní i asynchronní povahy a může zahrnovat komunikaci 
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prostřednictvím textových, vizuálních, audiálních i audiovizuálních kódů. Nová média jsou 

užívána jednak běžnými uživateli v běžné komunikaci (zajišťují kontakt s veřejným 

prostorem, hlavním kulturním proudem, sociálními druhými a současně zprostředkovávají 

i participaci na skupinovém životě) a „současně jsou užívána i profesionálními 

komunikátory jako produkční nástroje, které zajišťují chod prakticky všech konvenčních 

masových médií, jako jsou tisk, rozhlas a televize, a pochopitelně i nových forem 

masových médií, jako jsou například online zpravodajské portály.“
132

 

V této práci chápeme pojem médium v kontextu sekundárních komunikačních médií. 

Do těch řadíme tisk, prostředky mechanického, analogového či digitálního nahrávání a 

prostředky snažící se dostat sdělení ke vzdáleným adresátům prostřednictvím přenosové 

vysílací techniky. Primárními komunikačními médii jsou pak kódy. Kód je soustava znaků 

a pravidel pro jejich používání. Kódy jsou tak zprostředkovateli sdělení mezi účastníky 

komunikace. 

Význam pojmu nová média se stačil již jednou zásadně proměnit. Původně označoval 

média, která se objevila jako novinky po nástupu televize. Podle Reifové však neměla nová 

média (rozšiřující vlastnosti televize a telefonu, např. videotext, teletext, videorekordér), 

krom toho, že se objevila přibližně ve stejné podobě a pracovala s prvky interaktivity nebo 

s videem, mnoho dalších společných vlastností. 

K výrazné proměně tohoto pojmu začalo docházet začátkem devadesátých let minulého 

století. S nástupem digitalizace a počítačových sítí se objevily nové formy médií jako 

internet či sociální sítě. Bez výjimky jde o média založená na digitálních počítačových 

technologiích, respektive sítích - proto někteří teoretici operují s alternativním pojmem 

síťová digitální média. 

Jakubowicz, který klade zásadní důraz na proměnu nových médií v čase, s jistou mírou 

zjednodušení rozlišuje tři generace nových médií - nová média 1.0, nová média 2.0 a nová 

média 3.0. V případě nových médií 1.0 se nová média a analogové technologie etablovaly 

před érou současné konvergence. Řadíme sem například teletext nebo videotext. 

Nová média 2.0 jsou média postavená na digitální technologii, vzniklá v důsledku 

konvergence. Základní rozdíl mezi novými médii 1.0 a 2.0 spočívá v tom, že pokud ta 

první byla dodatkem k nepříliš změněným tradičním médiím, pak ta druhá představují již 
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novou, ve své podstatě zásadně rozdílnou podobu médií zrozenou díky konvergenci. Nová 

média 2.0 mají digitální, interaktivní, hypertextovou, virtuální a síťovou povahu. 

Nová média 3.0 jsou plně integrovaná a konvergovaná. Jde například o chytré telefony, 

hybridní televizory či tablety.
133

 

Pojďme si ještě pojem nová a stará média více vysvětlit pohledem do televizní praxe. 

Milan Fridrich, ředitel programu ČT a bývalý ředitel nových médií, píše, že „stará“ média 

jsou typická jednostranným přísunem informací, dějů a zážitků skrze určité médium. O 

přístup informací se v tomto případě stará skupina profesionálů, médium rozhoduje o tom, 

co se bude psát nebo točit. Staré médium bylo podle Fridricha autoritativní a 

centralizované. 

Na druhé straně hybatelem „nových“ médií je kdokoliv z nás. Revoluce v tomto smyslu 

nepřišla pouze s počítačem a internetem, ale především s emailem, blogem, esemeskou, 

foťákem a kamerou v mobilu a sociálními sítěmi jako Facebook, Twitter nebo YouTube. 

Nová média umožňují oboustranný pohyb, jsou nová v distribuci a logice toho, jak lidé 

komunikují. Informace proudí z médií k uživateli, mezi lidmi navzájem i médiem ve 

virtuálním prostoru.  Díky YouTube mají informace audiovizuální podobu, díky 

Facebooku a Twitteru se rychle a efektivně šíří. Člověk už nečeká pasivně na zprávu, ale je 

její tvůrce a distributor. U nových médií nejde jen o přístroj, ve kterém něco čteme nebo 

sledujeme, ale o to, zda umožňuje obousměrnou komunikaci a možnost aktivní práce. Díky 

novým médiím se může každý angažovat ve veřejném prostoru, může být vidět a zapojit 

se. 

I Česká televize začala rozvíjet interakci diváka a televize a rozpohybovala tak 

obousměrný tok komunikace. Občan se stal spolutvůrcem veřejné služby, jejím pevným 

pilířem a spoluautorem. Předobrazem nových médií může být třeba pořad Nad dopisy 

diváků, kdy se sbíraly podněty a stížnosti, což ukazovalo aktivitu lidí, kteří chtěli něco 

změnit a mít možnost interakce. Zlevněná technika dnes udělala z každého amatéra 

fotografa a kameramana. Vzniknul navíc prostor, kam lidé mohou své materiály uložit a 

nechat je ostatní sledovat. Vše usnadňuje vysokorychlostní internet a chytré telefony. 

Softwary ke zpracování videí a sociální sítě umožnily všem, aby se zapojili do systému – 

nahrávali a sdíleli. Navíc tato média začali respektovat i „tradiční hráči“, kteří například 
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sociální sítě aktivně využívají.  

Podle Fridricha jsou nová média efektivnější než tajné služby a možná i víc než tradiční 

média, protože novináře může kdokoliv kdykoliv vyhnat, ale lidé, kteří někde žijí a mají po 

ruce telefon a přístup na síť nikdo nezastaví. Tato média tak rozšiřují počet těch, kteří 

mohou podat osobní svědectví. Ovšem to má i svá negativa, jako horší ověřování 

pravdivosti, snížená kvalita obsahu a tak podobně.
134

 

Nyní se podíváme ještě blíže na to, jak rozvoj nových médií změnil práci ve 

zpravodajství České televize. Nástup nových informačních technologií založených na 

principu digitálního zpracování dat totiž poznamenal mediální krajinu i samotnou 

novinářskou funkci v několika aspektech. Nastaly změny v organizaci produkce 

mediálních obsahů, jejich distribuci i příjmu. 

V televizním zpravodajství se začala digitální technologie prosazovat už v 90. letech 20. 

století. Zlomem, který její úspěšnou expanzi nastartoval, se staly lehké a levné mobilní 

digitální kamery vhodné pro exteriérové reportážní natáčení a přístroje pro nelineární 

počítačovou edici. Vývoj těchto maloformátových kamer s vysílacím standardem 

obrazového záznamu inicioval z počátku vznik nové specializace žurnalistické práce, tak 

zvaného videožurnalismu. Tyto kamery začali poprvé používat reportéři TV Nova a záhy 

poté se připojila i Česká televize s příspěvky do pořadu Fakta a Tady a teď. 

Jedním z prvních systémových kroků, kterým Česká televize zahájila přechod 

zpravodajské produkce na digitální technologii, bylo regionální zpravodajství. Za oficiální 

datum přechodu regionálního zpravodajství na digitální výrobu je považován 7. červenec 

2003. 

Veškeré operace spojené s produkcí audiovizuálních zpravodajských materiálů se tak 

začaly nejdříve transformovat do algoritmu digitálních dat a poté se ukládaly do paměti 

serverů velkokapacitních počítačů, čímž se zcela změnil charakter redakční práce i způsob 

fungování celého redakčního systému. Veškerý pohyb zpravodajských materiálů tak 

probíhá prostřednictvím počítačové sítě a jejich kontrola a odbavení se odehrává v podobě 

datových souborů na monitoru počítače. 

Digitální technologie způsobila změny ve všech fázích realizace zpravodajského 

příspěvku - tedy ve fázi přípravné, natáčecí i dokončovací a střihové. Možnost 
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komplexního zpracování příspěvku v redakci vedla na jedné straně k decentralizaci 

zpravodajské produkce, k širší tematické a žánrové nabídce a k posílení celkové autonomie 

regionálního zpravodajství. Na druhé straně však upozornila na zvýšené riziko 

subjektivního přístupu regionálního štábu ke zpracování tématu a z něho vyplývající 

potřeby intenzivnější kooperace odpovědného redaktora nebo vedoucího vydání jako 

důležitého korektivu v realizačním procesu.  

Podle redaktorů regionálních štábů ČT patří mezi změny způsobené digitální 

technologií například věrnější a autentičtější záznam skutečnosti, který je dán 

zdokonalením citlivosti snímacích prvků a dalšími technickými parametry digitálních 

kamer. Dále užší spolupráce redaktora a kameramana, jak při přípravě, natáčení, tak 

kompletaci příspěvku. Redaktor a kameraman jsou odkázání jen sami na sebe. Na oba se 

tím však zvyšují i nároky, a to například z hlediska zvládnutí základních pravidel střihové 

skladby a vazebnosti záběrů. Obvykle totiž sami provádí střih příspěvků. Operativně 

roztřídí hrubý materiál do jednotlivých záběrů, vyberou je, popíší a umístí v obrazové 

galerii. Mají okamžitý přístup ke každému zvolenému záběru na vybraném místě střihu na 

časové ose příspěvku. Díky digitálním technologiím je také možná libovolná střihová 

úprava, vložení, přemístění nebo vyjmutí obrazového či zvukového záběru nebo celé 

sekvence v kterémkoliv místě příspěvku, aniž by byla narušena jeho kontinuita. Jako 

záporný důsledek digitalizace viděly redakce tlak na výkonnost a produktivitu práce. To 

souviselo i s narůstajícím počtem a rozšiřováním vysílacího času zpravodajských pořadů, 

kdy jsou jednotlivé štáby nuceny odevzdat i několik materiálů za den, což vede ke 

snižování jejich celkové obsahové i formální úrovně. 

V televizní žurnalistice se tak začal prosazovat nový typ pracovníka, který dokáže být 

současně redaktorem, kameramanem i střihačem. Jde tedy o univerzálního videožurnalistu 

reportéra, jinými slovy také o jednočlenný zpravodajský štáb. Změnil se celkový pohled na 

pojetí televizního zpravodajství a hierarchii jeho hodnot. Před profesionální precizností 

formálního provedení dostala přednost bezprostřednost, autenticita, pohotovost a rychlost. 

Zprávou se stávají i technicky nekvalitní, amatérskou kamerou natočené záběry 

z mimořádných událostí.
135

 

Když mluvíme o nových médiích, je důležité zmínit i pojem konvergence. Jak už víme, 
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s novými médii je spojován rozvoj počítačových sítí neboli digitalizace a ta je nezbytnou 

podmínkou konvergence médií.
136

 O konvergenci se začalo mluvit na počátku 

osmdesátých let minulého století, právě s nástupem digitalizace a počítačových sítí. 

Konvergence je jedním z hlavních jevů, k nimž dochází v mediálním systému v časech 

tekuté modernity – éry, ve které dochází k roztávání společenských norem. Součástí tekuté 

modernity jsou tekutá média, v nichž se stírají rozdíly mezi informacemi a zábavou, 

soukromou a veřejnou komunikací, příjemcem obsahu a jeho producentem, zprávou a 

komentářem.  

Vedle konvergence technologické, uživatelské, socio-funkcionální, prostorové a 

regulační, můžeme mluvit i o konvergenci korporátní. Za korporátní konvergenci je 

označena transformace mediálních podniků, která vede či vedla ke spojení programové a 

produkční činnosti orientované na různé distribuční platformy. S nástupem internetu a 

sociálních sítí se mediální společnosti, které byly do té doby zaměřené zpravidla na tvorbu 

jednoho druhu mediálních obsahů, začaly transformovat do institucí, které vytvářejí 

původní, variované či totožné obsahy například pro televizi, internet či sociální sítě. 

Multimediální produkce přispívá na straně jedné k integraci jednotlivých částí konkrétního 

podniku, na straně druhé zatím stále převažuje model určité nezávislosti jednotlivých 

forem mediální činnosti.
137

 

Zásadní transformace tuzemských mediálních podniků, kterou můžeme pod korporátní 

konvergenci zahrnout, započala s nástupem webu 2.0 a sociálních sítí. Instituce zabývající 

se zpravidla jedním druhem mediální činnosti (tzn. třeba televizním vysíláním) zahájily 

expanzi do dalších oblastí digitální mediální krajiny. K posílení tvorby a distribuce 

multimediálních obsahů došlo v uplynulých více než deseti letech i u největších 

tuzemských televizních stanic. U České televize to bylo po spuštění zpravodajského 

portálu www.ct24.cz a zahájení zpravodajského kanálu ČT24 v květnu roku 2005. O pět let 

později, v říjnu roku 2010, vznikla divize Nová média ČT. V květnu 2012 zahájila Česká 

televize experimentální vysílání hybridní televize (HbbTV; kombinace televizního vysílání 

s širokopásmovým internetem).
138
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Pojďme se však na tyto jednotlivé mezníky podívat blíže. Ke spuštění internetových 

stránek došlo v České televizi už v roce 1996. Již tehdy si bylo vedení televize veřejné 

služby vědomo, že se internet s narůstajícím počtem uživatelů stane v budoucnu důležitou 

platformou, jež bude komplementární k televiznímu vysílání. Ročenka ČT za rok 1997 

uvádí, že prostřednictvím internetové stránky začala televize prezentovat divácké i odborné 

veřejnosti široké spektrum informací o svém programu a o různých jiných aspektech své 

činnosti. V prvním roce existence obsahovaly internetové stránky televize veřejné služby 

základní informace o programech, tehdy dvou analogových stanic ČT1 a ČT2, 

zpravodajskou nabídku teletextu, aktuality o dění v ČT a informace z Rady ČT. Po třech 

letech od okamžiku spuštění se internetové stránky ČT již natolik rozrostly, že musela být 

v roce 2000 vypracovaná jejich přehlednější struktura a nová jednotící grafika. Základem 

členění byly stránky institucionální (Statut, Kodex, Zákony, Historie, atd.), stránky 

informativní (Lidi v ČT, Technika, Vizuální exkurze po ČT,…), stránky jednotlivých 

pořadů, stránky specializované (např. celovečerní filmy koprodukované ČT), stránky 

„automatické“ (Program ČT, Teletext, apod.) a stránky zpravodajství.  

Novinkou bylo vysílání zpravodajství po internetu zahájené v dubnu 2000. Zájem 

uživatelů internetu o obsahy a služby prezentované televizí veřejné služby v nové 

distribuční platformě narůstal i v dalších letech s tím, jak významně se rozšiřovala nabídka. 

V roce 2005 byl tak s počátkem vysílání ČT24 spuštěn již výše zmiňovaný 

zpravodajský portál www.ct24.cz, kterému se budu ještě více věnovat níže v textu. 

V témže roce byl zahájen provoz služby iVysílání umožňující přehrávání odvysílaných 

pořadů. Na začátku roku 2006, se vznikem nové stanice ČT4 Sport (dnes ČT sport), došlo 

k podstatnému rozšíření počtu specializovaných internetových stránek věnovaných 

zásadním sportovním událostem. Následně byl v roce 2011 spuštěn samostatný web této 

stanice. V roce 2013 vznikl dětský kanál ČT :D a byl spuštěn i jeho prezentační web, který 

nahradil internetové stránky pro děti, které fungovaly od roku 2011. Rozsah nabídky ČT 

dostupné na internetu a zájem veřejnosti o ni jsou pádnými argumenty pro tvrzení, že 

transformace televizního vysílatele veřejné služby na médium veřejné služby 

s multimediálním dosahem byla úspěšná.
139

 

Podle dokumentu ČT Nová média: Strategická koncepce 2011 – 2013 mění nová 
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digitální éra pojetí České televize. Televizí je dnes už i počítač nebo mobilní telefon. Nová 

éra internetu, který se stal interaktivním úložištěm, znamená konvergenci s televizí. Nová 

média jsou navíc cesta k tomu, jak oslovit mladé diváky.
140

 

Jak už jsem naznačila, 2. května 2005 ve 13 hodin odstartovala Česká televize, jako 

první televizní vysilatel v ČR, digitální experimentální vysílání zpravodajského kanálu 

ČT24. „Je to zlomový okamžik ve vysílání České televize, který se nepochybně zapíše do 

její historie,“ napsal tehdejší mluvčí ČT Martin Krafl.
141

 V témže roce spuštěný 

internetový portál www.ct24.cz zajišťuje šíření zpravodajského kanálu ČT24. První půlden 

jeho provozu jej spustilo 50 tisíc uživatelů, kteří si na portálu zobrazili asi 200 tisíc 

stránek.
142

  

2. června 2008 spustila stanice ČT24 a její web textové zpravodajství, a to 

prostřednictvím zpráv zasílaných do mobilních telefonů. Lidé mohli zvolit mezi 

kategoriemi všeobecné a sportovní zpravodajství. Odběratel pak dostal denně asi sedm, 

maximálně deset zpráv.
143

 V srpnu začaly fungovat stránky zpravodajství v mobilu, kdy 

byly přizpůsobeny menšímu displeji.
144

 

V srpnu roku 2010 začal zpravodajský program ČT24 vysílat živě v mobilech iPhone. 

Zájemci si mohli stáhnout do „chytrého telefonu“ aplikaci, díky níž mohli zprávy na 

programu sledovat.
145

 

O pár dní později vyšla zpráva o tom, že nedávno vytvořený útvar České televize Nová 

média připravil pro zpravodajskou stanici ČT24 další moderní aplikaci, která umožňuje 

sledování textového zpravodajství z televizního vysílání přímo na obrazovce počítače. 

Každý, kdo si stáhnul aplikaci, mohl od té chvíle sledovat aktuální zpravodajské informace 
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tak, jak se zobrazovaly na liště ve vysílání ČT24, aniž by byl přítomen na internetových 

stránkách ČT24. Uživatel tak nemusel zprávy vyhledávat, ale zobrazovaly se mu přímo na 

obrazovce.
146

 

O dva měsíce později, v říjnu téhož roku, vydala Česká televize tiskovou zprávu 

s názvem „Česká televize má chartu pro Nová média“. Televize v té době připravovala 

podle zprávy nové modernější weby, multimediální newsroom, razantní vstup do širší 

škály mobilních přístrojů a důraznější komunikaci pořadů na sociálních sítích. Podle 

tehdejšího výkonného ředitele ČT Nová média Milana Fridricha nutila televizi k rozvoji 

tzv. nových nebo digitálních médií na jedné straně změna přenosu dat (digitalizace), rozvoj 

technologií, mediálních platforem a pak také proměna mediální reality, a sice konvergence 

internetu a televize a nástup sociálních sítí.
147

 

Na konci roku 2010 vydala ČT optimistickou zprávu o tom, že nová média vstupují do 

nového roku rozšířením webové nabídky ČT, rozjezdem nových aplikací pro mobilní 

telefony a s konceptem komunikace pořadů ČT na sociálních sítích. Rok 2010 byl pro 

televizi ve znamení propojování klasického televizního vysílání a Nových médií.
148

 

3. 3. 2011 začala být dostupná aplikace ČT24 také pro mobilní platformu Android. 

Aplikace začínala s čtečkou zpráv, poté následoval, stejně jako u iPhonu, živý přenos 

zpráv. Tisková zpráva z března 2011 zmiňuje úspěchy minulého roku s tím, že aplikace 

ČT24 pro iPhony byla od počátku svého zveřejnění nejstahovanější zpravodajskou 

bezplatnou aplikací v České republice a od srpna si ji stáhlo přes 32 000 lidí.
149

 O pár dní 

později se spustilo vysílání ČT24 i do mobilních telefonů Nokia s operačním systémem 

Symbian 3,
150

 jehož podpora však již byla ukončena. 

„Internet již dávno není jen prostorem pro textový obsah. Díky novým počítačům a 
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přístrojům jako je iPad se zvyšuje poptávka po audiovizuálních médiích. Po televizních 

reportážích, klipech, přenosech tiskových konferencí nebo živém vysílání. Tuto realitu 21. 

století zpravodajský portál ČT24 reflektuje a chce na český mediální trh přinést nový 

vizionářský styl,“ uvádí slova výkonného ředitele Nových médií ČT Milana Fridricha 

tisková zpráva z července 2011. Pro tuto diplomovou práci je důležitým bodem této zprávy 

občanská žurnalistika. „Návštěvník webu - divák ČT24 nezůstává jen pasivním 

konzumentem zpravodajství České televize. Nový portál ČT24 nabízí každému příležitost 

stát se součástí své veřejné služby. Občanská žurnalistika tak získává vedle facebookových 

stránek ČT24 nejen nový prostor, ale současně i větší význam. Fotografie nebo videa s 

případným komentářem může nahrát každý občan v sekci Vaše zprávy. Má zde šanci 

zprostředkovat nejen své zážitky kupříkladu z kulturních akcí, z mimořádných událostí 

jakými bývají například povodně, ale také upozornit na zajímavosti či problémy ze svého 

okolí, ze svého regionu,“ popsal tehdejší filozofii nového webu ČT24 Milan Fridrich. 

V témže roce vznikla aplikace ČT24 i pro tablety Apple iPad. Cílem Nových médií ČT 

bylo již tehdy maximální odstranění rozdílů mezi jednotlivými platformami. Nová média 

směřovala k tomu, aby divák při přístupu ke zpravodajství nepocítil výrazný rozdíl v hlavní 

logice, ať už využíval počítač, tablet, chytrý mobil nebo v budoucnosti chytrý televizor na 

platformě HbbTV. V té době bylo vyvinuto devět aplikací pro mobilní telefony a tablety a 

na dalších šesti se pracovalo.
151

 Brzy byl zpravodajský portál upraven i pro prohlížeče 

v mobilních telefonech. Pokud někdo neměl na svých zařízeních možnost stahovat 

příslušné aplikace, stačilo zadat obvyklou adresu www.ct24.cz.
152

 

Podle dat NetMonitoru se zvýšila v roce 2020 návštěvnost webu čt24.cz téměř o 50 

%.
153

 Česká televize se stala třetí rok po sobě nejsledovanější televizí u nás. Jak jsem 

zmiňovala výše, kanál ČT24 zaznamenal nejlepší sledovanost ve své historii.
154

 Rekord 

padl konkrétně v neděli 15. března, kdy kanál sledovalo 4,15 milionu diváků, a to kvůli 
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informacím o pandemii koronaviru.
155

  

Jak dnes Česká televize využívá nová média, jako chytré mobilní telefony nebo sociální 

sítě, popíšu v následujících kapitolách. 

 

2. 3 Sociální sítě České televize 

Z hlediska sociologie je sociální síť „propojená skupina lidí, kteří se navzájem 

ovlivňují, přičemž mohou, ale nemusí být příbuzní. Tato síť se tvoří na základě společných 

zájmů, rodinných vazeb nebo z jiných více pragmatických důvodů, jako je třeba politický, 

ekonomický či kulturní zájem.“
156

 

Ještě před vznikem a rozšířením internetu definoval pojem sociální síť, v roce 1954, 

sociolog J. A. Barnes. Jednalo se o termín popisující sociální struktury propojené třeba 

pomocí přátelství či společných zájmů. V sociální síti se lidé navzájem ovlivňují. 

Skupinová příslušnost provází jedince celý život, odvíjí se od ní jeho chování i myšlení, 

formuje se jeho psychika i život obecně.  

Nás ale zajímá především internetové prostředí. Sociální sítě totiž dostávají díky rozvoji 

informačních technologií nový rozměr - vznikají internetové sociální sítě. Díky nim mohou 

lidé udržovat kontakt se svými blízkými. Přenášejí do digitálního světa vazby ze světa 

reálného. 

V oblasti webu 2.0 se pod sociální sítí rozumí „každý systém, který umožňuje vytvářet a 

udržovat seznam vzájemně propojených kontaktů, přátel.“
157

 Spadají sem i systémy, u 

kterých není primární budování kontaktů, ale je jenom jednou z podporovatelských funkcí.  

Každý uživatel definuje své charakteristiky a vlastnosti. Ty jsou veřejně dostupné 

ostatním. Lidé se mohou vzájemně vyhledávat a vytvářet „virtuální“ komunitu. 

Pokročilejší formou je prohledávání sociálních sítí. Můžeme například nahlížet do 

seznamu přátel našich přátel. Na sociálních sítích publikujeme různé informace, vkládáme 

fotografie, alba a další. Co může být problémem, je bezpečnost a autenticita uživatelů. 
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Servery zaměřené na sociální sítě se soustředí i na další doplňkové služby. Jedná se 

třeba o hodnocení filmů, fotek nebo o seznam navštívených zemí. Hlavní esencí sociálních 

sítí jsou však stále jejich uživatelé. To, co na sítích lidi nejvíc zajímá, jsou totiž stále 

hlavně jejich známí.  

Každá komunita na sociální síti se skládá ze tří základních prvků. Prvním je doména 

neboli sdílené téma, což je hlavní důvod, proč členové komunity považují za důležité 

komunitu vytvářet a spolupracovat s ní. Druhým prvkem jsou mezilidské vztahy a třetím 

sdílení informací. Jednotliví členové se pak v dané komunitě nějak angažují, mají pocit 

sounáležitosti a sdílí mezi sebou jednotlivé zdroje. Uživatel si na síti vytvoří svůj profil a 

definuje seznam dalších uživatelů, s kterými se propojí. Síť pak dále umožňuje uživateli 

zobrazit a procházet seznam právě těch uživatelů, se kterými je spojen. 

K využívání sociálních sítí se Česká televize dostala ve větší míře v roce 2010. 

V květnu toho roku byl zpravodajský portál ČT24 propojen s Facebookem a lidé tak mohli 

komentovat jednotlivé příspěvky nebo sdílet články na svých profilech.
158

 

Potenciálu sociálních sítí se rozhodla Česká televize využít především 7. srpna 2010, 

tedy během povodní. Už dříve jsem psala o zapojení publika do zpravodajství během 

živelných katastrof.  Na facebookové stránce ČT24 se zeptala televize svých sledujících, 

zda by mohli posílat z míst zasažených povodněmi informace. „Zeď“, která byla dříve pro 

diváky uzavřená, se otevřela a v okamžiku se začala plnit informacemi, fotkami a videi. Ve 

studiu se pak informace z jednotlivých míst kombinovaly se vstupy, které shrnovaly 

zprávy od diváků ze sociálních sítí. Během povodňových dní se tehdy připojilo na 

Facebook ČT24 víc než 25 tisíc fanoušků. Ti poslali kolem čtyř tisíc fotografií a víc než 

tisíc videí. Pomáhali tak informovat o vývoji počasí nebo stavu vody v jednotlivých 

místech, hledat ztracené lidi nebo zvířata. Pomoc pak začali přispěvatelé prostřednictvím 

stránky sami organizovat.
159

 

Tehdejší mluvčí ČT Ladislav Šticha 9. srpna v tiskové zprávě napsal, že „mimořádné 

víkendové zpravodajství ČT24 věnované regionům postiženým rozsáhlými povodněmi 

vyvolalo obrovský zájem diváků. Velmi vysoká čísla sledovanosti doprovodily i rekordy v 
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zapojení diváků do vysílání prostřednictvím sociálních médií“. Podle zprávy sledovalo 

tehdy o víkendu aspoň tři minuty nepřetržitě zpravodajství 2 miliony 493 tisíc diváků 

starších patnácti let.
160 

Pracovníci ČT začali následně přemýšlet nad tím, jak by se mohla televize lépe připravit 

a posunout využití občanské žurnalistiky o úroveň dál. Vhodným nástrojem se zdála být 

metoda tak zvaného crisis mappingu. Po konzultaci se zástupci světové dobrovolnické sítě 

The Stanby Task Force, Integrovaným záchranným systémem, humanitárními 

organizacemi, telefonními operátory a dalšími vznikl výše zmíněný projekt Krizová mapa 

Česka.
161 

Kromě Facebooku se zaměřila ČT v prvních letech také na Twitter. Podle koncepce ČT 

Nová média: Strategická koncepce 2011 – 2013 přinese totiž často Twitter nové zprávy 

rychleji, než světové agentury. Díky rychlosti této sítě získala občanská žurnalistika nový 

význam a Twitter se stal součástí redakčních systémů zpravodajských médií.
 162

  

Česká televize má své profily na již zmíněném Facebooku a Twitteru, ale také na 

Instagramu, na síti LinkedIn a YouTube. 

Projekt iReportér je ze sociálních sítí nejvíce viditelný na Facebooku. Ten byl založený 

Markem Zuckerbergem v roce 2004 a slouží pro sdílení videí, fotografií, odkazů, událostí i 

zasílání zpráv. Uživatelé zasílají a přijímají žádosti o přátelství a propojují se. Každý 

uživatel má svůj profil, na kterém příspěvky sdílí. Sdílet je může také na zdi svých 

„přátel“, které může mimo jiné třeba označovat u různých příspěvků. Na jednotlivé 

příspěvky mohou uživatelé reagovat tlačítkem „To se mi líbí“ nebo je komentovat. 

Uživatelé se mohou stát fanouškem nějaké stránky, její příspěvky se mu pak budou 

zobrazovat na „zdi“.
163

 

Facebookové stránky má jak Česká televize samotná, tak její regionální redakce, různé 

pořady nebo projekty. Prostřednictvím facebookové stránky ČT iReportér dává například 

redakce svým sledujícím vědět, jaká videa od iReportérů aktuálně poptává. Některá z nich 
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pak sdílí přímo na své zdi. Každý týden zveřejňuje profil iReportérskou soutěž. Jedná se o 

úryvky ze sobotních pořadů Týden v regionech Ostrava a Týden v regionech Brno. 

V těchto úryvcích vidíme tři iReportérská videa, která vybrala redakce a která budou 

soutěžit o nejlepší video týdne. Lidé hlasují pro své favority buď v komentářích pod 

příspěvkem na Facebooku, prostřednictvím emailu anebo v anketě u pořadu na jeho 

webových stránkách. Kromě nominace nových soutěžících je tak každý týden zároveň 

vyhlášen i iReportér týdne, tedy ten, který dostal z vybrané trojice minulého týdne nejvíce 

hlasů. Kromě těchto videí můžeme zhlédnout na facebookové stránce projektu taky 

oblíbená místa iReportérů. Ti zavedou diváky v sobotních Regionech ČT24 do různých 

koutů republiky. Vedle toho představuje stránka třeba přehled iReportérských videí 

z pátečního ranního vysílání Studia 6. Koncem února 2021 měla stránka ČT iReportér 2 

964 sledujících.
164

 Kromě této stránky jsou videa iReportérů k vidění třeba na jednotlivých 

stránkách regionálních redakcí nebo pořadů. Denně můžeme vidět záběry iReportérů na 

facebookové stránce Počasí ČT
165

. Jak se totiž dozvíme později, počasí patří mezi 

nejoblíbenější témata iReportérů. 

Uživatelé Facebooku se mohou seskupovat do různých tematických skupin. Ty mohou 

být veřejné anebo uzavřené. Slouží hlavně pro zlepšení komunikace mezi členy. Skupina 

má osobnější charakter než stránka. Příkladem může být třeba soukromá skupina 

iReportérů ČT.
166

 Samotní iReportéři i členové redakce tam spolu diskutují, sdílejí své 

zkušenosti a radí se.
167 

Pokud chce televize nalákat své fanoušky na nějakou událost, stačí ji vytvořit na 

Facebooku a fanoušky tam pozvat nebo událost sdílet na zdi. Příkladem může být třeba 

plánovaný iReportérský sraz nebo workshop. 

Na sociální síti Twitter, kterou založil v roce 2006 Jack Dorsey, si uživatelé píší vlastní 

blog pomocí krátkých vzkazů neboli tweetů. Tweet se zobrazuje na stránce autora i na 

stránce autorových odběratelů, takzvaných „followers“.
168

 

Profily na Twitteru mají, stejně jako na Facebooku, různé regionální redakce nebo 
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pořady ČT. iReportérská videa můžeme najít, podobně jako v případě Facebooku, třeba na 

jednotlivých profilech regionálních redakcí. Jako příklad uvedu profil Události Brno. Na 

zdi brněnských Událostí vidíme třeba videa jednotlivých iReportérů nebo videa z pořadu 

Týden v regionech. Tato stránka měla koncem února 2021 8 745 sledujících. iReportérské 

příspěvky můžeme hledat na Twitteru i pomocí hashtagů. Do vyhledávání zadáme „ČT 

iReportér“ a vyjedou nám příspěvky, u kterých se toto označení nachází. Kromě příspěvků 

na zmíněné stránce Události Brno nám sociální síť vyhledá například jednotlivé uživatele, 

iReportéry, nebo redaktory ČT, kteří se k projektu na svém profilu vyjadřují. 

Fotky a videa sdílejí uživatelé na sociální sítí Instagram. Ten založil v roce 2010 Kevin 

Systrom a Mike Krieger. V roce 2012 koupil tuto sociální síť Facebook. Několika 

sekundová videa nebo fotky s komentářem jsou doplněna jak tak zvanými geotagy (místo 

odkud je příspěvek), tak hashtagy (klíčová slova). Uživatelé příspěvky „lajkují“, komentují 

a sledují další uživatele. Těm mohou zasílat zprávy. Od roku 2016 mohou využívat lidé 

funkci stories – sdílí svá videa nebo fotografie, které za 24 hodin zmizí.
169

 

Stejně jako v případě Facebooku a Twitteru můžeme najít jednotlivé redakce nebo 

pořady ČT také na Instagramu. Jejich profily pak mohou sdílet mimo jiné i iReportérská 

videa. Ta můžeme hledat také pod hashtagy #ireporter. Pod tímto hashtagem najdeme 

nejen divácká videa z regionálních redakcí, ale třeba i samotné iReportéry a jejich fotky 

z workshopů nebo s výhrou za iReportéra týdne. Samotný projekt zatím svůj účet na 

Instagramu nemá. 

Další sociální sítí, kterou Česká televize využívá, je LinkedIn založený v roce 2002. 

Jedná se o internetovou sociální síť zaměřenou na korporátní klientelu. Síť sdružuje 

profesionály v nejrůznějších oborech z celého světa. Uživatelé se zde většinou prezentují 

svým životopisem - dosaženým vzděláním a pracovními zkušenostmi, popřípadě i 

doporučením od kolegů. Na síti je pak možné vyhledat své kolegy, obchodní 

spolupracovníky, známé, ale i zaměstnance. Síť totiž využívají, jak personalisté 

k vyhledávání nových zaměstnanců, tak lidé, kteří práci hledají.  

Ačkoliv je LinkedIn určen primárně pro zaměstnance, firmy mají možnost založit si na 

síti svůj firemní profil. Ten obsahuje krátký popis firmy a přehled zaměstnanců 

registrovaných na LinkedIn (uživatelé uvedli tuto firmu, jako svého zaměstnavatele). 
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Stejně jako na Facebooku mohou zájemci i na této síti sledovat na „zdi“ firmy její dění.  

Firma tam může třeba vypisovat otevřené pozice.
170

 

Na LinkedInu tedy můžeme vidět i krátké představení ČT s odkazem na kariérní stránky 

a také zaměstnance, kteří jsou se stránkou na sociální síti spojeni. Profil ČT měl koncem 

února 2021 na LinkedInu 12 438 sledujících uživatelů a byl propojen s 1 418 zaměstnanci 

televize.
171

 Na této sociální síti můžeme pak zvlášť najít profily lidí, kteří se na tvorbě 

projektu iReportér podílejí – například grafiky, editory či redaktory, kteří videa od diváků 

zpracovávají. 

Účet České televize můžeme najít i na internetovém video-hosting serveru YouTube, 

který byl založen v roce 2005. Uživatel se na serveru zaregistruje a sdílí videa s ostatními 

uživateli. Díky YouTube se tak zrodila třeba řada „internetových hvězd“, tedy uživatelů, 

jejichž videa shlédly miliony dalších. Zájemci mohou videa nejen sledovat, ale také 

hodnotit, komentovat a sdílet na dalších sociálních sítích.
172

 

Na YouTube má svůj účet i projekt iReportér s 58 odběrateli a 782 videi. Účet však není 

příliš aktivní a poslední videa byla přidána před rokem. Mezi videi můžeme vidět 

upoutávky na ČT1, na kterých jsou právě záběry iReportérů a které chodily před hlavními 

pořady televize ve 20:00.
173

 Tyto upoutávky můžeme najít i na účtu České televize. Zde 

mají kolem tří tisíc zhlédnutí. ČT měla koncem února 2021 více než tisíc videí a více než 

28 tisíc odběratelů. Stejně jako například u Instagramu se i na YouTube můžeme dostat 

k účtům jednotlivých iReportérů, kteří svá videa, která televize odvysílala, sdílí na svém 

kanálu. 

 

2. 4 Mobilní žurnalistika v České televizi 

 „Sbírat informace a zveřejňovat je, dříve to bylo poslání výhradně novinářů. Dnes má 

takovou možnost díky novým technologiím a internetu každý z nás“.
174

 Těmito slovy 

začíná pořad @online na ČT24, vysílaný 4. dubna 2015, který se zaměřil mimo jiné i na 
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mobilní žurnalistiku. Právě díky novým technologiím mohou lidé cokoliv natočit a vyfotit, 

zveřejnit na internetu a především díky sociálním sítím to pak vidí miliony lidí. 

Mobilní žurnalistika (mobile journalism, zkráceně MoJo) je pracovní postup, při kterém 

novináři používají chytré telefony. Díky nim mohou kromě psaní a focení sami natáčet 

jednotlivé záběry, celé reportáže i živé vstupy.  Videa mohou upravovat, sdílet na 

sociálních sítích nebo posílat do redakce svým kolegům.
175

  

Jedna z dalších výhod pro práci s mobilním telefonem je jeho jednoduché používání. 

Novinář, který potřebuje nonstop dodávat nejnovější informace (především v online 

prostředí, kde neexistuje uzávěrka), si nemůže dovolit ztrácet čas složitými technologiemi. 

Než se začnu věnovat České televizi, zmíním ještě několik světových průkopníku 

mobilní žurnalistiky. První pokusy s mobilní žurnalistikou směřují do roku 2007 k 

agentuře Reuters v Londýně. Ta tehdy vybavila malou skupinu novinářů nástroji pro 

mobilní žurnalistiku. Podle jednoho z redaktorů Marka Jonese se tehdy dívali do 

budoucnosti. Pomocí MoJo chtěli divákům zprávy lépe zpřístupnit a přitom používat 

přenosnou a flexibilní techniku. Nic Fulton z Reuters tehdy předpověděl, že do roku 2011 

až 2013 se mobily stanou pro novináře ještě lepšími pomocníky.
176

  

Do historie se se svým iPhonem zapsal třeba i profesor žurnalistiky Mike Castelluci 

jako reportér v Dallasu, kde v roce 2015 vysílal celou půl hodinu svého pořadu Phoning It 

In z iPhonu. Telefon vybavil externím mikrofonem, doplnil mini stativem a několika 

širokoúhlými objektivy. Na kvalitu záběrů si podle něj nikdo ani jednou nestěžoval.
177

 

Takovýchto speciálů, které natočil pouze svým telefonem, pak vytvořil ještě několik.  

Jako dalšího z průkopníků mobilní žurnalistiky mohu jmenovat Glena Mulcahyho. 

Mulcahy je zakladatelem společnosti Mojofest Ltd, pod kterou spadá mediální školící a 

poradenská firma Titanium Media, která se mimo jiné specializuje i na mobilní 

žurnalistiku. Projekt mobilní žurnalistiky zahájil Mulcahy v irské televizi RTÉ. Pod 

společnost spadala i první mezinárodní konference o mobilní žurnalistice Mojocon, která 

se konala v letech 2015-2017.
178

 Od roku 2018 navázal na tuto konferenci Mojofest. Na 
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něm se mohou zájemci účastnit různých přednášek a workshopů, které se týkají práce 

s chytrým telefonem, jako focení, natáčení příspěvků, ale i streamování nebo sociálním 

sítím a dalším novinkám ve světě MoJo.
179

 

Kromě zmíněné irské RTÉ začala mobilní žurnalistiku využívat ze světových televizí 

třeba britská BBC nebo arabská Al-Jazeera. Ta se inspirovala „zprávami z ulice“ 

natočenými na mobil v roce 2011 během protestů v Egyptě (tzv. arabské jaro). Během 

protestů v Baltimoru v roce 2015 tak natáčeli reportéři Al-Jazzery všechno dění  na své 

iPhony a příspěvky ihned vkládali na sociální sítě.
180

 Úspěch mobilní žurnalistiky si chtěla 

v roce 2018 ověřit i BBC. Spustila proto pilotní MoJo projekt, kdy namísto reportérům 

svěřila mobilní telefony na tři měsíce do rukou svých kameramanů. S výsledky práce byli 

v televizi spokojení a mobil se ukázal jako dobrá součást tvorby zpravodajství.
181

  

V případě České republiky napadlo využívání mobilní žurnalistiky brněnského 

redaktora Ondřeje Schneidera na podzim v roce 2012, kdy se účastnil mezinárodního 

workshopu v Budapešti, který se věnoval především videožurnalismu a kde část o MoJo 

vedl právě Mulcahy. Hned po návratu z workshopu začal Schneider pracovat na tom, aby 

se mobilní žurnalistika vyzkoušela i v České televizi. Nadřízení byli podle Schneiderových 

slov novým věcem nakloněni a tak se brzy první záběry natočené na mobil dostaly na 

obrazovky České televize. Ta byla v té době jednou z prvních evropských televizí, která 

v běžném vysílání pustila reportáž kompletně natočenou na mobil. Dílčí příspěvky začala 

televize zařazovat na konci roku 2012 a první kompletní reportáž na začátku roku 2013. 

Mobilní telefony se začaly nejvíc využívat v aktuálním zpravodajství, kdy je potřeba 

dostat materiál rychle k publiku. Na druhou stranu jdou využít i u klidných témat, kdy má 

redaktor prostor na experimentování s netradičními druhy záběrů, které je s velkou 

kamerou obtížné natočit. Nejde však jen o reportáže, ale třeba také o podkresy z terénu pod 

živý telefonát.
182
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Podle dokumentu ČT Nová média: Strategická koncepce 2011 – 2013 se stal mobilní 

telefon silnou atraktivní distribuční platformou multimediálního obsahu, bez níž nemůže 

ČT existovat a oslovit mladší „mobilní generaci“.
183

 Tvorbě mobilních aplikací 

souvisejících se zpravodajstvím ČT jsem se věnovala již v kapitole Nová média České 

televize.  

O tom, že kamery nahrazují tablety a chytré telefony informuje i tisková zpráva České 

televize z října 2015. Podlé té ovlivňuje nástup chytrých telefonů a lepší datové pokrytí 

mimo jiné právě možnosti zpravodajství České televize. Mobilní žurnalistika tak má od 19. 

října 2015 své pevné místo v kontinuálním vysílání ČT24. Ředitel zpravodajství ČT 

Zdeněk Šámal popisuje mobilní žurnalistiku jako „nový trend, díky kterému lze zachytit 

neočekávané události a co nejrychleji je zprostředkovat divákům.“ Záběry tak mohou být i 

z míst, kam se běžná kamera vůbec nedostane. Šámal tehdy zmínil i zapojení diváků do 

vysílání, a to právě díky mobilní žurnalistice.
184

  

Jedni z prvních reportérů České televize, kteří byli v roce 2015 zapojeni do projektu 

mobilní žurnalistiky, prošli kameramanskými a střihačskými zkouškami. Natočené záběry 

mohli ihned pomocí speciální aplikace odeslat do střižny. Pokud spěchali, mohli reportáž 

sestříhat přímo v telefonu. Jak už víme, v začátcích MoJo plánovali v České televizi zapojit 

do vysílání díky telefonům a tabletům i samotné diváky, což se televizi podařilo.
185

 

Pojďme si ale ještě shrnout, proč je mobilní žurnalistika tak oblíbená. Podle Ondřeje 

Schneidera, který byl hostem pořadu @online v roce 2015, spočívá hlavní síla mobilní 

žurnalistiky právě v univerzálnosti chytrých telefonů. Další výhodou je rychlost, kterou se 

materiál dostane od novináře k divákovi. Kvalita videa sice není tak vysoká, jako by byla 

z profesionální kamery, která by ale byla naopak mnohonásobně dražší. Rychlost a 

aktuálnost je však mnohdy důležitější. Často jsou vděčnější amatérské záběry z dané 

události, než technicky profesionální záběry, které by ale byly k dispozici, až o několik 

hodin později 
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V televizní žurnalistice se dají mobily využít, jak k natáčení kompletních reportáží, tak 

k útržkům různých událostí, u kterých se novinář objeví třeba i náhodou. Příkladem mohou 

být různé nepokoje a protesty, z nichž mohou novináři vkládat videa hned na sociální sítě. 

Následně z nich mohou sestříhat větší reportáž.
186

  

Reportér nejen že sám shromažďuje, vytváří a sdílí obsah na jakoukoliv platformu, ale 

sám vystačí i na živé vysílání. Díky chytrému telefonu tak zastává práci několika lidí 

najednou.
187

 

K tvorbě živých vstupů skrze mobilní telefony slouží speciální aplikace. Ty přenáší 

obraz z redakčních mobilů do studia pomocí internetu. Redaktorovi, který živý vstup 

natáčí, stačí mikrofon, sluchátka a stativ, na který mobil umístí. Záběr v aplikaci, která 

živý vstup přenáší do studia, nastaví na přední kameru a může vstupovat. Mobil tak 

nahrazuje kameramana a dodávku se satelitní technikou (SNG vůz) nebo kameramana s tak 

zvaným batohem. Jedná se o zařízení, které je připnuto ke klasické kameře a které pomocí 

SIM karet a datového připojení vysílá do studia.
188

  První živý vstup přes mobil vyzkoušeli 

v brněnském studiu České televize v roce 2014. Na Facebooku tehdy video s potěšením 

okomentoval i Glen Mulcachy.
189

 Vstup byl odvysílán 30. ledna v pořadu Události 

v regionech plus (Brno) redaktorem Ondřejem Schneiderem.
190

  Kromě aplikací umožňují 

živé vstupy i sociální sítě. 

Pro práci v terénu je tedy kromě telefonu důležité i síťové připojení, aby mohl reportér 

příspěvky nejen živě vysílat, ale i okamžitě zaslat do redakce. Pokud je v terénu dlouho, 

neměla by chybět přenosná nabíječka. Pokud bude stát většinu času reportér na místě, 

situaci mu ulehčí již výše zmíněný stativ, který zajistí stabilitu telefonu a záběru. Pro 

pohyblivé záběry může využít selfie tyč. Jak jsem psala dříve, užitečná mohou být i 

sluchátka, díky kterým bude reportér lépe vnímat zvuk přicházející do mobilu. Kromě 

vybavení je pak důležitá aplikace v telefonu, díky které můžeme video, obrázek nebo zvuk 
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upravit a následně co nejjednodušeji poslat do redakce nebo sdílet na sociální sítě. Kromě 

toho upozorňují novináři, kteří mobily využívají, na úložiště, jako třeba Google Drive, kam 

by měl reportér své materiály nahrávat a tím uvolnil v telefonu místo. Navíc tak získaný 

materiál neztratí a může jej rovnou sdílet s kolegy.  

Pokud natáčíme video do televize, tak horizontálně, pokud na nějakou sociální síť, kde 

budou diváci sledovat video přes mobil, je lepší natáčet vertikálně. Reportér však musí 

stále myslet na to, aby točil videa pomocí různých záběrů a z různých úhlů. Je potřeba mít 

dostatek záběrů, aby pokryly hlasový komentář. Záběry musí být dostatečně dlouhé, 

zároveň se kameraman musí vyvarovat zbytečnému naklánění, otáčení nebo používání 

zoomu v kameře, který sníží kvalitu záznamu. Další rady a návody, jak mobilem správně 

natáčet, si ještě představíme v části o seriálu Akademie iReportér. 

Práce reportéra s mobilem v akci pak může vypadat následovně. Novinář přijde k místu 

nějaké události, v živém vstupu na sociální síti vysvětlí divákům, kde se nachází, co se na 

místě děje a může jim také poskytnout rozhovor s účastníky události. Průběžně fotí 

fotografie, které vkládá na sociální sítě a doplňuje komentářem. V případě Twitteru může 

stručně informovat o situaci pomocí tweetů. Poté může reportér přímo v terénu sepsat 

stručný text a k němu v mobilu sestříhat video z jednotlivých záběrů z místa události a vše 

zaslat do redakce. Popřípadě sdílí kolegům v redakci další videa a fotografie na sdílený 

disk na internetu. Po návratu do redakce může téma aktualizovat a více se věnovat 

podrobnostem.
191

 

Podle Romana Ondrůje, šéfredaktora regionálního zpravodajství ČT, se dnes používá 

mobil na natáčení denně. Každý den se objeví v televizi buď živá vysílání z mobilu, nebo 

materiály, které si reportér na mobil předtočil. Redaktor si tak může vedle záběrů z kamer 

doplnit reportáž svými záběry z mobilního telefonu nebo je využít samostatně na 

sociálních sítích. Nejvíce využívají mobilní telefony podle Ondrůje regionální redakce, a to 

i z toho důvodu, že mají více omezené prostředky než hlavní sídlo ČT. I tak musí dodávat 

čím dál více materiálů a právě mobilní telefon je tou levnější variantou k jejich získání a 

dalšímu zpracování.
192

 

A právě stejným způsobem mohou natáčet videa iReportéři. Stačí, když si do svého 

mobilu stáhnou aplikaci iReportér. Až se objeví u nějaké zajímavé události nebo akce, 
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vytáhnou telefon, natočí, co se na místě děje a následně odešlou video doplněné krátkým 

komentářem do redakce.  
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B. Praktická část  

V praktické části této práce se budu věnovat projektu iReportér. Popíšu, kdo stál za jeho 

vznikem a kdo má aktuálně v projektu co na starosti. Věnovat se budu tomu, jak má 

přispěvatel videa správně natáčet, jak se dostanou z jeho mobilu na televizní obrazovku a 

v jakých pořadech se mohou objevit. Ti, kteří se na chodu projektu podílejí, se zamyslí nad 

jeho pozitivy i negativy. Dále představím kolik přispěvatelů je nyní v projektu zapojeno a 

jak jsou aktivní. Ke konci této části práce ukážu, jak vypadá běžný týden v projektu 

iReportér. 

 

3. iReportér  

3.1 Vznik aplikace iReportér 

Česká televize spustila projekt iReportér v roce 2016. Začátkem tohoto roku se 

k projektu přihlásilo asi 20 tisíc zájemců.
193

 Za jeho vznikem stojí spolumajitelé 

společnosti NatočVideo.cz Jakub Liška, Marek Vítek a David Černý. Společnost dříve 

spolupracovala s televizí Prima a pořadem Divácké zprávy. Po ukončení spolupráce 

oslovila firma Českou televizi. Mezi prvními lidmi z ČT, s kterými začalo NatočVideo.cz 

spolupracovat byli ředitel zpravodajství a sportu ČT Zdeněk Šámal, vedoucí regionálních 

redakcí, ale třeba také Taťána Míková z redakce počasí, která začala iReportérská videa 

hojně využívat. Nyní v České televizi zastřešuje projekt iReportér vedoucí regionálního 

zpravodajství Roman Ondrůj. Spolupráce na projektu se tak začala rozrůstat po celé 

televizi. Podle Jakuba Lišky, vedoucího NatočVideo.cz, dává Česká televize od začátku 

diváckým videům velký prostor a i zájem diváků, zapojit se do vysílání televize, je tak od 

začátku projektu veliký.
194

  

 

3.2. Redakce aneb kdo má co na starosti 

iReportéry a jejich videa má tedy na starosti Česká televize a firma NatočVideo.cz. V 

České televizi zastřešuje projekt Roman Ondrůj, šéfredaktor regionálního zpravodajství. 

Ten se snaží projekt posouvat dál a vymýšlí, jakými dalšími novými způsoby do něj diváky 
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zapojit. 

Nejintenzivněji se za ČT věnuje iReportérům Andrea Pavelková z brněnské redakce 

zpravodajství. Můžeme ji vidět například v pořadu Týden v regionech (Brno) při soutěži o 

nejlepší iReportérské video týdne nebo v sobotním Studiu 6 Víkend. Právě Pavelková 

komunikuje nejvíce se zasílateli videí a stará se o pořady, ve kterých jsou videa odvysílána. 

Vedle toho je v nejužším kontaktu s NatočVideo.cz. 

Kromě Pavelkové se starají intenzivně o iReportérská videa také editoři sociálních sítí a 

editoři v regionálních redakcích. Vedle nich s nimi pracují i editoři Událostí v regionech, 

kteří je čas od času využijí. 

První, kdo přijde do kontaktu s diváckými videi je však NatočVideo.cz. Firma původně 

spolupracovala s televizí Prima, po ní navázala spolupráci s Českou televizí. Kromě Česka 

působí i v jiných zemích, v tuzemsku má pod sebou kromě iReportéra i výše zmiňovaný 

projekt Miluju Prahu, za kterým stojí David Černý (ten je také součástí iReportéra a 

NatočVideo.cz). 

Projekt iReportér má v NatočVideo.cz na starosti Jakub Liška. Kromě něj se o 

komunikaci se zasilateli starají tři editorky, které jsou jakýmsi prvním filtrem zaslaných 

materiálů. Editorky se mimo jiné zabývají i tím, aby jednotlivá videa „padala“ do 

příslušných složek, do kterých patří. Záběry počasí padají „počasářům“ do složky počasí, 

videa z mimořádných událostí (kalamity, vítr, požár) pak směřují k editorům ČT24 a 

podobně. Více se budu cestě videí od zasílatele na televizní obrazovku věnovat v další 

podkapitole.
195

 

 

3.3 Akademie iReportér aneb jak točit videa 

Poté co si budoucí iReportér stáhne aplikaci a zaregistruje se, může se podívat na 

návodná videa, kde se dozví, jak správně natáčet. V Akademii iReportér vysvětluje 

brněnský redaktor Ondřej Schneider, jak s mobilem správně pracovat.  

iReportér musí myslet na to, aby video natáčel na šířku. V případě delšího natáčení je 

dobrým pomocníkem stativ, protože roztřesené záběry nejsou pro televizní obrazovku 

příliš vhodné. Roztřesený a trhaný obraz může způsobit i nájezd nebo odjezd kamery 
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(transfokace). Je lepší se k objektu zájmu přiblížit osobně.
196

  

Základním pravidlem kompozice je tak zvaný zlatý řez neboli pravidlo třetin. 

Kameraman si rozdělí obraz horizontálně i vertikálně na třetiny. Hlavní scénu pak umístí 

do uzlových bodů mřížky. Zkrátka tak, aby nebyl objekt zájmu uprostřed obrazu, ale více 

vpravo či vlevo. Některé aplikace dokáží takto obraz v mobilu samy rozvrhnout. Jednotlivé 

záběry by pak měly trvat mezi pěti a deseti sekundami. Kameraman musí myslet i na to, 

aby hlavní objekt zájmu zaostřil.  

Při natáčení hraje podstatnou roli také světlo. Nejlepší světlo je nad ránem nebo 

podvečer. Je důležité mít na paměti, že zdroj světla by měl být za kameramanem a 

osvětlovat objekt, který natáčí.
197

  

Během natáčení lze využívat několik záběrů. Novinářsky nepostradatelný je velký 

celek, který redukuje velikost postav a zdůrazňuje okolí. Zasazuje dění do širokého 

kontextu a uvádí diváka do situace. Polocelek pak umožňuje zakomponovat více postav do 

záběru nebo jednu postavu při akci. Používá se pro natáčení dynamických rozhovorů, třeba 

při chůzi. Můžeme ukázat interakci mezi postavami nebo mezi postavou a okolím. 

Polodetail je pak typický záběr pro rozhovory. Divák se soustředí na osobu a potlačuje 

okolí. Velký detail nám umožňuje něco zvýraznit, má také silný emotivní a dramatický 

moment.  

Při pohybu kamery pak mluvíme o „švenku“ nebo „staťáku“. Při „švenku“ pohybuje 

kameraman mobilem z místa na místo, při „staťáku“ se kamera nehýbe. Při „švenku“ musí 

mít začátek a konec záběru smysl. Kameru je lepší nechat na obou místech déle v klidu, 

aby se dal záběr lépe střihnout.
198

 iReportérská akademie pak podrobně přispěvatelům radí, 

jak správně video sestříhat.
199

 

iReportér by měl myslet na to, že video musí mít nějakou informační hodnotu. Cílem je 
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co nejvěrohodněji přiblížit atmosféru dané události. Začínáme úvodem, následuje gradující 

děj a závěr. Video by pak mělo zodpovídat základní žurnalistické otázky – co, kdo, kdy, 

kde a jak. Ideální je pořídit záběr celé události a pak se přiblížit k detailnějšímu dění.
200

 

iReportéři mohou natáčet videa několika kategorií. První podkategorií zpravodajských 

událostí jsou ty, u kterých se iReportéři ocitnou náhodou, jako požáry, nehody nebo 

policejní zásahy. U takových záběrů rozhoduje pohotovost kameramana. Druhou 

podkategorií zpravodajství jsou události, o kterých ví iReportér dopředu a může se na ně 

připravit. Patří sem plánované demonstrace nebo dlouhodobé opravy. Další kategorií jsou 

sportovní události, kde by měl iReportér ukázat divákům areál, ukázky daného sportu a 

přiblížit celkovou atmosféru. Mezi oblíbená témata iReportérů patří kulturní události jako 

masopust, pálení čarodějnic, jarmarky nebo velikonoční a vánoční zvyky. Oblíbené a hojně 

využívané jsou záběry aktuálního počasí. Ty jsou pak vysílané před večerními Událostmi 

nebo sdílené na Facebooku Počasí ČT.
201

 

 

3.4 Cesta videí od diváka na obrazovku 

Poté co autor videa nahraje materiál do aplikace iReportér (nebo video přímo v ní 

natočí), opatří jej titulkem, krátkým popiskem a hashtagy, zamíří video do redakce 

NatočVideo.cz. Tam pak editorky každé z videí kontrolují. Dávají pozor na to, zda je 

správně „otegované“, což znamená, že když jej pustí dál, spadne tam, kam patří (například, 

když je u videa #počasí, tak že na obrazcích jsou skutečně záběry počasí). Podívají se, 

jestli je jasné, z jakého místa video pochází (například pokud autor napíše, že je to Brno, 

tak zda je video skutečně z Brna) a také jestli u něj není nějaký zásadní problém (třeba že 

porušuje zákon). Následně odešlou video do České televize. 

Podle toho, kam editorky video zařadily, spadne přes transferovou aplikaci do 

jednotlivých „šuplíků“ – do daného regionu, počasí k „počasářům“, aktuality do ČT24 a 

podobně. Tam už dál pracuje s videem daný editor, který se rozhodne, jestli a kde video 

zveřejní. 

Kromě toho jsou všechna videa, která jsou přes aplikaci zaslána, zveřejněna na webu 
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České televize iReportér. Editorky v NatočVideo.cz píšou k videím krátké články, které si 

můžeme na webu přečíst. Všechna videa zaslaná přes aplikaci jsou tak zveřejněna – buď ve 

vysílání, na sociálních sítích nebo na webu.
202

 

 

3.5 Pořady, ve kterých můžeme iReportérská videa vidět 

Pravidelně můžeme videa iReportérů vídat v pořadu Týden v regionech, Regiony ČT24 

a Studio 6. Nepravidelně pak třeba v regionálním vysílání (Události v regionech) nebo ve 

studiích zpravodajské ČT24. Pokud se děje něco závažného a neobvyklého mohou se videa 

dostat i do Událostí.
203

 

Zpravodajský magazín Týden v regionech (z Brna nebo z Ostravy) vysílá televize 

každou sobotu v poledne. Pořad se opírá o hlavní události týdne v daných regionech, 

můžeme vidět rozšířené zprávy z Událostí v regionech, ale i úplně nová témata. V druhé 

půlce pořadu je dění v regionech představeno právě očima iReportérů. Na začátku 

představí moderátorka několik videí a poté následuje soutěž o nejlepší video týdne. První 

je vyhlášen vítěz z minulého dílu, který nasbíral během týdne nejvíce hlasů. Pak jsou 

představena tři nová videa, která budou následující týden bojovat o vítězství. Lidé mohou 

hlasovat v anketě na webu Týden v regionech, prostřednictvím emailu nebo na Facebooku 

pod videem. Jak už jsem uvedla výše, soutěž je zveřejněna i na facebookových stránkách 

ČT iReportér.
204

 

Videa se do soutěže vybírají na základě výzev pro iReportéry. Televize vyhlásí nějaké 

témata týdne, zadá tak požadavek, jaká videa poptává a ta pak mají šanci být do soutěže 

vybrána. Snaha televize je, aby se iReportéři drželi zpravodajských témat.
205

 

Zpravodajský magazín Regiony ČT24, vysílaný v sobotu dopoledne, se zaměřuje na 

dění ve všech regionech Česka. Součástí tohoto pořadu bývají rubriky Místo iReportéra 

nebo Očima iReportéra.
206

  

Místo iReportéra představuje oblíbená místa diváků. Této rubrice předcházela rubrika 
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iReportér živě, kdy iReportéři živě vstupovali do pořadu Regiony ČT24 z nějakého místa 

nebo akce. Vysílání ale znamenalo velkou spotřebu mobilních dat samotných přispěvatelů 

a tak rubrika po měsíci nebo dvou skončila a nahradilo ji Místo iReportéra. Poté co 

v počáteční fázi oslovila televize dva až tři iReportéry, kteří představili své oblíbené místo, 

začali se další hlásit sami.
207

 

Novější rubrika Očima iReportéra umožňuje divákům vstoupit do vysílání 

prostřednictvím telefonátu. Na obrazovce vidí diváci záběry od daného iReportéra 

z nějakého místa či události a moderátor s ním jednotlivou událost živě probírá. Tuto 

rubriku můžeme vidět i pod názvem Rozhovor s iReportérem nebo Kamerou iReportéra, 

kde moderátor s přispěvatelem diskutuje na téma, které iReportér natočil. Při rozhovoru 

vidíme fotografii autora záběrů, pod ní je v titulku jeho jméno. Ještě loni byla součástí 

pořadu třeba také rubrika Anketa iReportérů, kde diváci hlasovali o nejlepší video.
208

 

Vyhlášení nejlepších videí týdne za celou republiku zhlédnou diváci v sobotním Studiu 

6 Víkend. Jedná se o víkendovou variantu zpravodajského ranního pořadu všedních dnů 

Studio 6. V rubrice Týden očima iReportérů představuje Andrea Pavelková z brněnské 

redakce iReportérská videa týdne. Vybraná z nich pak redakce ocení. Na konci rubriky 

vyzve moderátorka diváky, jaká videa mají během následujícího týdne posílat
209

. Z nich 

pak opět redakce vybere vítěze.
210

 Ještě více videí zaslaných během týdne můžeme vidět v 

páteční verzi rubriky Týden očima iReportérů ve Studiu 6. Některá z nich vidíme znovu o 

víkendu, kdy jsou právě vyhlášeni i vítězové nejlepších videí.
211

 

 

3.6 Hierarchie jednotlivých typů zpráv aneb jaká videa jsou 

nejdůležitější 

Když se něco děje a děje se to třeba na polovině území České republiky – záběry 

z takovýchto událostí jsou pro televizi ty nejcennější. Aktuality v takovémto rozsahu 

nejsou schopny televizní štáby okamžitě pokrýt, a proto jsou užitečná a důležitá právě 
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videa iReportérů, kteří jsou na místě. 

Důležitá jsou však i ta videa, kterými diváci, třeba i úplnou náhodou, poukáží na něco, 

co se může stát pro zpravodajství ČT novým tématem a samotnou televizi by to třeba 

vůbec nenapadlo.
212

 

Konkrétní hierarchie videí neexistuje. Kromě aktuálních událostí, které se dějí na větším 

území Česka, jsou však pro televizi důležitá i videa z „obyčejného“ dění a života v okolí 

iReportéra (dění v obci, společenské akce, zajímavá místa). Videa musí být především 

autentická.
213

 

 

3.7 Pozitiva a negativa projektu  

Mezi hlavní pozitivum projektu patří především to, že ve chvíli, kdy se děje něco 

závažného, je přínos iReportérů velký. Na počtech zaslaných videí je znát, že přispěvatelů 

je skutečně hodně. Jedním z mnoha příkladů může být třeba bouře Herwart
214

 v roce 2017, 

kdy poslali iReportéři stovky videí, která kromě kontinuálního vysílání ČT24 využily i 

Události.
215

 Jakub Liška zmiňuje mezi pozitivy i kulturní akce v jednotlivých regionech, na 

které by televizní štáby nedorazily a iReportér na ně tímto způsobem upozorní.
216

 

Liška vzpomíná i na zapojení diváků během pandemie koronaviru. Během ní zasílali 

diváci skrze aplikaci pozdravy svým blízkým, se kterými se kvůli opatřením proti šíření 

viru nemohli stýkat. Pomocí aplikace a hashtagu #budmesiblizko
217

 zaslali video vzkaz pro 

své známé a televize se jim pak ozvala s termínem, kdy se zpráva v televizi objeví. Dalším 

plusem aplikace bylo třeba to, když jediné záběry z uzavřené obce Uničov
218

byly právě od 

jednoho z tamějších iReportérů.
219

 

iReportérská videa také doplňují snahu televize o to, aby byly víkendové pořady Týden 

v regionech a Regiony ČT24 více magazínové. V případě těchto pořadů se totiž nejedná o 

tak zvané hard news, ale o magazíny a této formě a pocitu videa diváků napomáhají. 
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Sami iReportéři jsou pak i jakýmsi PR České televize. Jde o velkou skupinu lidí, kteří 

šíří dobré jméno ČT. Tím, že diváci s televizí spolupracují a ona odvysílá jejich videa, mají 

k televizi dobrý vztah. Díky projektu iReportér se neznámá budova České televize otevřela 

lidem a na nich je znát, že si toho váží. 

Jako negativum vidí Roman Ondrůj, který projekt v České televizi zastřešuje, to, že jej 

televize nedokáže více využít. Podle něj by se dalo s iReportérem pracovat ještě lépe než 

teď.
220

Jakub Liška zmiňuje třeba slabší zapojení diváckých videí se sportovní tematikou a 

jejich využití na ČT sport. Sportovní kanál je přeci jen zvyklý na vyšší obrazovou kvalitu, 

než mají divácká videa. Ve zpravodajství se v případě závažné situace od kvality obrazu či 

zvuku ustoupí a upřednostní se to, co je na videu zachyceno (např. když se stane iReportér 

svědkem nějaké důležité události a video je zasláno v horší kvalitě).
221

 Ohledně zasílání 

videí diváky může někoho jako negativum napadnout odeslání lživých či zkreslených 

zpráv. Za celou dobu fungování projektu se však objevily jen tři takovéto případy, které 

byly zavčasu zachyceny v NatočVideo.cz.
222

 

 

3.8 Motivace diváků (soutěž iReportér týdne, ocenění) 

Pro iReportéry je důležité vidět, že jsou jejich videa využita a že má jejich posílání 

nějaký smysl. V tomto případě je důležitá pravidelnost. Proto hned na začátku projektu 

vznikla pravidelná rubrika pro iReportéry a soutěž o nejlepší video týdne. Rubrika tak 

nevznikla primárně kvůli soutěži, ale právě kvůli motivaci videa dále posílat.
223

 I tak diváci 

každý týden soutěží o to, čí video bude to nejlepší. Hlasují v anketě na webu pořadu nebo v 

komentářích na Facebooku. Děkují televizi za odvysílání videí, podporují ostatní 

iReportéry, sdílejí videa dál a navzájem spolu komunikují. 

Kromě nejstarší rubriky v pořadech Týden v regionech jsou tak diváci zapojováni i do 

výše zmíněných živých telefonátů s moderátorem ve studiu nebo do rubriky, kde ukazují 

ostatním divákům ČT svá oblíbená místa. Šéfredaktor regionálního zpravodajství Roman 

Ondrůj oceňuje na této rubrice zejména emoce, které lidé do svých příspěvků vkládají. Jde 

vidět, že je to, co vytvářejí, zajímá a baví. Zpravodajství pak nabývá úplně jiného rozměru. 
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Televize pořádá pro iReportéry i různá setkání a workshopy. Jako první je začaly 

organizovat regiony. iReportéři se setkávali na jednodenních workshopech po jednotlivých 

krajích a studiích. Během roku tak ČT zapojila celou republiku. Zváni byli nejaktivnější 

přispěvatelé z daného regionu. Poté následoval i vícedenní workshop. Další akce však 

zastavila pandemie koronaviru.
224

 

 

4. iReportér v praxi 

V projektu iReportér je aktuálně zapojeno více než 65 tisíc lidí. Konkrétně v polovině 

února 2021 to bylo 65 715 iReportérů. Jen za celý loňský rok 2020 přibylo v projektu 

zhruba 15 tisíc nových amatérských novinářů, kteří pomáhají obohatit zpravodajství České 

televize. Ročně dorazí do redakce NatočVideo.cz v průměru kolem 42 až 47 tisíc videí. Za 

rok 2020 zaslali iReportéři 44 995 videí. Denně jich pak zašlou zhruba 150.
225

 

V zasílání videí je nejaktivnější skupina zhruba několika desítek iReportérů. Ti posílají 

videa pravidelně, několikrát týdně. Po nich následuje skupina několika stovek iReportérů, 

kteří přispívá také pravidelně, ovšem už ne tak často. Videa zasílají několikrát do měsíce. 

Zbytek přispěvatelů reaguje na jednotlivé výzvy nebo přispívá nahodile. 

Nejvíce natáčejí iReportéři počasí, aktuální události, u kterých zrovna jsou, společenské 

akce v jejich okolí nebo výzvy ze strany České televize. V roce 2020 zasílali přispěvatelé 

nejčastěji oblíbené záběry počasí a výzvy ČT, které byly zaměřené především na život 

s omezeními kvůli pandemii koronaviru. Videí s touto tématikou přišly stovky. Videa od 

diváků většinou využívala a využívá redakce počasí a regionální zpravodajství. Ve vysílání 

se následně použije asi 15 procent ze zaslaných videí. Záleží na měsíci a na 

zpravodajských událostech. 

Mezi iReportéry se nachází více mužů než žen, konkrétní poměr je 60:40. Nejvíce 

zastoupená věková kategorie přispěvatelů je 35+. Nejsilnější částí republiky, kde jsou 

iReportéři nejvíce aktivní, je Jihomoravský kraj. Z celkového denního počtu zaslaných 

videí je asi 40 procent právě z tohoto kraje. Lidé zde nejčastěji natáčejí záběry počasí a 

regionální kulturní slavnosti. Z celé Moravy je v projektu iReportér zapojeno 27 456 
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přispěvatelů.
 226

 
227

  

Podle Romana Ondrůje jsou iReportéři z tohoto kraje tolik aktivní proto, že Andrea 

Pavelková, která s iReportéry nejvíce komunikuje, je právě z Brna. Dříve než se v ČT 

rozjely celorepublikové pořady s iReportérskými videi, se zdaleka nejvíce videí od 

iReportérů hrálo v brněnské verzi Týdnu v regionech. Tím pádem to na sebe navázalo 

nejvíce lidí. 

Podle Ondrůje naučila Pavelková přispěvatele to, že nemusí natáčet jen (nejčastější) 

záběry počasí. Naučila je, že se mají soustředit na to, co se kolem nich děje a co jim přijde 

zajímavé z jejich každodenního života. Lidé si postupně začali všímat, co se děje u nich 

v obci, zaměřili se na akce ve svém okolí, aktuálně zaznamenávají dění spojené s pandemií 

koronaviru. Začali tak být skutečnými občanskými novináři.
228

 

 

5. Mapování určitého úseku 

V této části práce ukážu, jak může v projektu iReportér vypadat běžný týden (bez 

svátků jako Velikonoce nebo Vánoce a podobně). Pro zmapování jsem zvolila náhodné 

období 22. března – 28. března 2021.
229

 

Během tohoto týdne dorazilo do redakce NatočVideo.cz 551 videí. Osmdesát procent 

z nich zaslali muži a dvacet procent ženy. Odvysíláno bylo 24 videí. iReportéři využili 

hashtagy jako #ZPRAVODAJSTVÍ, #BUDMESIBLIZKO, #POCASI a 

#CTDZPRAVICKY. Odvysílána byla videa pod hashtagy #ZPRAVODAJSTVÍ a 

#POCASI.
230

  

Když se podíváme na daný týden a zaslaná videa na webu iReportér, můžeme podle 

informací, které iReporéři k videím připojili, zjistit další podrobnosti. Třeba to, že nejvíce 

zaslaných záběrů patřilo počasí. Pod tímto hashtagem zaslali přispěvatelé více než 400 

videí.
231
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 NATOČVIDEO.CZ. Data získaná na vyžádání autorky práce. 14. 2. 2021. Příloha č. 3. 
227

 Informace se vztahují k roku 2020 (v tezi je uveden rok 2019), a to kvůli pozdějšímu zpracování práce. 

Autorka tak využila aktuální data. 
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 ONDRŮJ, Roman, šéfredaktor regionálního zpravodajství [rozhovor]. Praha, 13. 3. 2021 
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 V tezi je uvedeno mapování období roku 2020. Kvůli pozdějšímu zpracování práce však autorka využívá 
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Téměř ke všem videím iReportéři připsali, kde zaslané záběry natáčeli. Podle těchto 

popisků můžeme odhadem říci, že poměr zaslaných videí z Čech a z Moravy je téměř 

stejný. Z Moravy pochází asi přes dvě stě šedesát videí, z Čech něco málo přes dvě stě 

sedmdesát. V tomto případě by tento týden předběhli moravské iReportéry v počtu 

zaslaných videí ti z Čech, a to především díky Jihočeskému kraji, ze kterého bylo zasláno 

nejvíce videí (některá videa se ale opakují). U více než deseti videí, však není místo vzniku 

uvedeno.
232

  

Z popisků u videí můžeme odhadnout i to, že více iReportérů pochází z Moravy než 

z Čech. Nejvíce se jich v daném týdnu zapojilo v Jihomoravském kraji.
233

 

Ze zaslaných videí je patrné, že nejaktivnější skupina lidí (lidé, kteří poslali nejvíce 

videí) je spíše menší. Podle jmen iReportérů u zaslaných videí vidíme, že kolem deseti 

přispěvatelů zaslalo během týdne alespoň dvě desítky videí. Vedle toho více než tři desítky 

přispěvatelů zaslalo videa v řádu jednotek. Další tři desítky iReportérů pak zaslaly jedno 

video týdně.
234
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Závěr 

Tato diplomová práce ukázala, jak se publikum zapojuje do tvorby zpráv a televizního 

vysílání a především pak do zpravodajství České televize. 

V teoretické části jsme se dozvěděli, že kromě tisku, zpravodajských serverů nebo rádií 

se (nejen) Češi aktivně zapojují i do televizní tvorby. Zpočátku byli v Československé 

televizi hybateli dějů seriálu, psali náměty na nové díly, později mohli zhlédnout svá 

vlastní videa v zábavném pořadu České televize. Diváci v televizních pořadech diskutují, 

zveřejňují své životní příběhy a své soukromí. Do zpravodajství se začalo publikum 

zapojovat díky telefonování a smskám, diváci zasílali své připomínky, dotazy a náměty 

k různým pořadům. Později tuto komunikaci ulehčily sociální sítě a chytré telefony. 

Zapojení publika však nezůstalo jen u diskusí a připomínek. Po Diginávsi nebo 

Diváckých zprávách televize Prima vzniknul v České televizi projekt iReportér. Diváci 

začali televizní zpravodajství sami vytvářet a jejich videa se stala součástí zpravodajské 

ČT24, Událostí v regionech nebo i samotných Událostí.  

Do projektu iReportér je aktuálně zapojeno více než 65 tisíc přispěvatelů. Ročně jich 

přibývají tisíce. Tito lidé zašlou denně do televize desítky videí, ročně přes 40 tisíc. 

Nejoblíbenější jsou záběry počasí, kterých bylo do redakce nejvíce zasláno i v mapovaném 

týdnu. V projektu je nejvíce aktivních několik desítek přispěvatelů, kteří posílají videa 

několikrát do týdne. Další skupina několika stovek iReportérů přispívá několikrát do 

měsíce, zbytek zasílá své záběry nahodile. O velké aktivitě malé skupiny přispěvatelů jsme 

se přesvědčili i v průběhu mapování. Podle dat Natočvideo.cz  jsou celkově mezi 

iReportéry nejvíce aktivní ti z Jihomoravského kraje, kde kromě počasí rádi natáčejí i 

regionální kulturní akce.  

A právě v Jihomoravském kraji, v brněnské redakci zpravodajství ČT, se nachází 

Andrea Pavelková, která s iReportéry nejvíce komunikuje a Roman Ondrůj, který celý 

projekt zaštiťuje. Vymýšlejí nové rubriky, do kterých se mohou diváci zapojit. Dnes 

pravidelně přispívají do třech pořadů ČT (Regiony ČT24, Týden v regionech a Studio 6). 

Každý týden vyhrávají nejlepší iReportéři ocenění České televize. Ještě než videa dorazí 

do ČT, mají je pod dohledem editorky NatočVideo.cz, projektu a firmy, na jejichž vzniku 

se podílel Jakub Liška, David Černý a Marek Vítek. Editorky dohlíží na to, aby videa do 

ČT dorazila přesně tam, kam mají.  
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Diváci nejen že mohou natočit záběry, které by třeba sama televize nezískala, ale 

mohou také upozornit na problémy, kterými se začne televize následně zabývat. Diváci si 

vytváří díky projektu s televizí pevnější vztah, jsou si navzájem bližší, a to způsobuje další 

a další zasílaní nových videí. 

Během mapování daného týdne si můžeme všimnout jmen, která si pozorný divák 

pamatuje z televizních obrazovek. Jsou to jména, která vidíme především u večerního 

přehledu počasí a která slyšíme u iReportérských soutěží. I díky rubrikám jako Místo 

iReportéra a Očima iReportéra nejsou přispěvatelé jen anonymními kameramany. Víme, 

jak vypadají, jaký mají hlas, často i to kde bydlí a v kterých místech se rádi pohybují. 

Pokud se zeptáte pravidelných diváků televizních zpráv na tato jména, určitě vám 

přikývnou, že si je pamatují. To potvrzuje i Roman Ondrůj, který si při vyslovení jména 

některého z přispěvatelů dokáže představit kdo to je a odkud a co natáčí. A právě díky této 

skupině několika desítek nejaktivnějších iReportérů mají diváci denně přehled o dění 

z různých regionů Česka, aniž by do nich musel zavítat televizní štáb. 

 

Summary 

The dissertation has presented different ways for the public to become involved in the 

production of news and television broadcasting, Czech TV reporting in particular. 

In the theoretical part, we have learned that in addition to the press, news servers and 

radio programs, many Czechs, as well as other nationals, have also been actively 

participating in TV production. At first, they initiated numerous TV series aired on 

Czechoslovak Television at the time, writing scripts for new episodes, which later evolved 

into the production of their own videos submitted to different Czech Television shows. 

Viewers nowadays turn to TV shows to share and discuss their life stories and private 

matters. The public first became involved in news reporting via phone and text messages, 

sending in comments, queries and ideas for different TV programs. Later on, this mode of 

communication was further facilitated and streamlined by social networks and 

smartphones. 

However, public involvement was by no means restricted to discussions and comments 

only. Following the production of “Digináves” and “Divácké zprávy” (Viewers News) by 

TV Prima, Czech Television launched the iReporter project. The viewers became TV news 
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producers as their news gained traction in both regional (Událostí v regionech) and 

national (ČT24, Události) Czech TV news outlets.  

The iReporter project currently has over 65 thousand contributors with the number 

growing by several thousand each year.  These people submit dozens of videos on a day-

to-day basis, in fact over 40 thousand annually. The most popular ones include weather-

related recordings, as shown by the number of videos received by the editorial office 

during the week under review. The project includes dozens of highly active contributors 

submitting different video recordings several times a week. A smaller group consisting of a 

few hundred iReporters contribute several times a month, while the rest send in their 

videos only occasionally. The high activity of a small group of contributors could also be 

clearly seen during the mapping week. According to the Natočvideo.cz server, the most 

active iReporters are in South Moravia, where, in addition to weather reporting, the 

submissions often focus on various regional cultural events.  

And the Czech TV newsroom in the South Moravian metropolis of Brno is where 

Andrea Pavelková, in charge of communications with iReporters, and Roman Ondrůj, the 

project’s patron, are based. Here, they work together to plan additional news columns and 

blocks for viewers to join. At present, they regularly contribute to three Czech TV 

programs (ČT24, Týden v regionech and Studio 6). Each week, Czech TV hands out 

awards to the best iReporters. Before a video is submitted to Czech TV, it is reviewed by 

the editors of the NatočVideo.cz platform, co-developed by Jakub Liška, David Černý and 

Marek Vítek. The editing staff then direct each video to the appropriate destination within 

Czech TV.  

In this way, the viewers can not only provide videos that the broadcaster may not have 

otherwise obtained, but they can also draw attention to issues that can then be investigated 

in more detail. The project helps develop and deepen the relationship between the 

broadcaster and its viewers, paving the way for sharing more and more videos. 

During the mapping process, numerous names came up that an attentive viewer may 

remember from the TV screen. These names are mostly associated with the evening 

weather forecast or the iReporter contests. Particular programs, such as Místo iReportéra 

and Očima iReprotéra, help us get to know the otherwise anonymous contributors in a 

more personal way. We can see their faces, hear their voices and learn interesting facts 

about the places they live in or locations they like to visit. If you were to mention any of 
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these names to regular TV news viewers, they would no doubt find them familiar. Roman 

Ondrůj is a good example of this as he can readily recall the faces and locations of 

individual contributors just by hearing their names. It is thanks to this relatively small 

group of several dozens of the most active iReporters that the viewers can rely on daily 

news from different regions across the country without the TV crew having to travel to 

these places in person.  
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozhovor s šéfredaktorem regionálního zpravodajství ČT Romanem 

Ondrůjem (text) 

 

1. Kdo všechno se na projektu iReportér podílí? A to jak v České televizi, tak 

v NatočVideo. 

 

Vezmu to na Česko televizi, na současnou dobu. Začátek, kdy se to zavádělo, byl trochu 

jiný. Tehdy v tom bylo zapojeno poměrně víc lidí, kteří ne, že by něco fyzicky vykonávali, 

ale většinou to byli vedoucí, kteří dozorovali a hlídali, co se děje a tak dále. 

 

Postupně se z toho vykrystalizovalo, že je jeden člověk, což je Andrea Pavelková, která je 

v Brně a která má na starosti iReportéra asi nejintenzivněji. Ona s nimi komunikuje, stará 

se o pořady, které jsou celorepublikové (bavíme se tedy jen o zpravodajství), připravuje ty 

pořady, je v nejužším kontaktu s NatočVideo a tak dále. Ta toho má za sebou nejvíc. 

 

Velmi intenzivně se o to starají editoři sociálních sítí v regionech. Další, kdo přichází 

s projektem hodně do styku, jsou editoři Událostí v regionech, kteří to čas od času 

využívají. Já to zastřešuju s tím, že když mám nějaký nápad, tak se snažím… nebo moje 

role je ta, abych ten projekt stále posouval trošku dál.  

 

Na straně NatočVideo je někdo jako šéf, který to má na starost, což je Jakub Liška. Pak 

jsou tam tři editorky, které slouží jako takový první filtr těch materiálů a starají se o 

komunikaci s iReportéry.  

 

Samozřejmě ten systém je nastaven tak, aby byl co nejjednodušší. To znamená, že počasí 

padá do složky počasí, tam si to tahají počasáři a nikdo jiný se o to příliš nestará. Ve chvíli, 

kdy jsou nějaké mimořádné události – vítr, kalamity, požáry a tak dále – tak to padá do 

další složky, odkud si to tahají editoři ČT24 bez toho, že by se o to musel někdo nějak 

starat.  

 

Čili vyjmenoval jsem vám především ty lidi, kteří nad tím projektem pravidelně přemýšlí a 

pravidelně s ním něco dělají. 

 

2. Jaká je tedy cesty videa z aplikace iReportér na televizní obrazovky? Když zašlu 

video přes aplikaci, jak se do televize nebo na sociální sítě dostane? 

 

Zjednodušeně řečeno - přes aplikaci iReportér spadne video do „kýble“ k NatočVideo. 

Tam vidí editorky každé jednotlivé video. Jejich úkolem je podívat se, jestli je to video 

dobře „otagované“. Což znamená, že když ho pustí dál, aby dopadlo tam, kam patří. 

Například když je tam počasí, jestli je tam tag počasí a tak dále. Podívají se, jestli je tam 

jasné, z jakého je to místa. Když napíše iReportér, že jsou to Maršovice, tak aby to spadlo 
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tam, kde Maršovice leží a ne do jiné redakce. Podívají se, jestli je tam nějaký zásadní 

problém, jestli třeba hrozí, že je video ukradené nebo porušuje jakýkoliv zákon. Pak pustí 

video dál, odešlou ho do České televize.  

 

Podle toho, do jakého „kastlíku“ označily, že to má odejít, tak to napadá přes transferovou 

aplikaci do jednotlivých „šuplíků“ – regiony, podle redakcí, co patří do Ostravy, jde do 

Ostravy, podle obsahů a témat, například počasí spadne do počasí, aktuality padnou do 

„čtyřiadvacítky“, tak aby měla ČT24 jasné, že tam má něco, co je zajímavé. Následně 

editor, který se na to podívá, tak to pak použije nebo nepoužije. 

 

Plus všechna videa, která přijdou přes aplikaci do NatočVideo, se zveřejní na webu České 

televize iReportér. Mimo jiné rolí editorek v NatočVideo je napsat k videům nějaký krátký 

článek. Základní idea, proč to tak je, je, že každé video, které od iReportérů přijde, tak je 

zveřejněno v rámci České televize. Když ne ve vysílání, tak na sociálních sítích a když ne 

ani tam, tak aspoň na tom webu.  

 

3. Zvlášť se chci zeptat na NatočVideo – jde tedy o portál, se kterým mohou 

spolupracovat další projekty, jako třeba iReportér? Vím, že s nimi souvisí třeba i 

projekt Miluju Prahu… 

 

NatočVideo je firma, která vymyslela ten koncept iReportéra. Když se nebudeme bavit o 

iReportérovi jako o značce, tak oni vymysleli koncept tady té občanské žurnalistiky. Úplně 

poprvé je kdysi Česká televize odmítla a oni začali spolupracovat s Primou. Až poté, co se 

to na Primě trochu zvrhlo a byly tam jen zvířátka a smějící se miminka (firma NatočVideo 

jsou bývalí novináři), tak znovu oslovili Českou televizi, to už tam byl Zdeněk Šámal a 

Česká televize to vzala, drží to v tom, co to je. 

 

NatočVideo je firma a součástí té firmy je i projekt Miluju Prahu, za kterým stojí David 

Černý a ten je i součástí iReportéra a NatočVideo. Firma působí také na Slovensku, hodně 

jednání mají v Indii, v Indonésii, jsou v jednání s Němci.  

 

Myšlenka iReportéra se stala součástí Octopu, toho postprodukčního řetězce nebo toho 

redakčního systému, který používá Česká televize. 

 

4. Kdo vybírá videa do soutěže iReportér týdne (součást pořadu Týden v regionech)? 

 

(Pavelková vybírá videa za Brno.) 

 

Většinou je to tak, že se snažíme vyhlásit nějaké téma. Snaha televize je, protože jsme 

zpravodajství, aby se iReportéři drželi nějakých zpravodajských témat – ne úplně 

klasických, nikdy nebudou dělat to, co dělá zpravodajský redaktor – ale snažíme se 

vyhlašovat nějaká témata. Andrea Pavelková to nevybírá úplně ze všech, ale z těch, která 

přišla k tomu vyhlášenému tématu.  
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5. Kdo vybírá iReportéry, kteří točí Místo iReporéra? 

 

Ti se hlásí. Já mám stále snahu, aby se projekt vyvíjel. Dlouho jsme nemohli vymyslet, co 

by mohli iReportéři dělat jiného, než že náhodně něco posílají. Vymysleli jsme projekt, 

který se jmenoval „iReporér živě“ a iReportéři živě vstupovali do pořadu (Regiony ČT24). 

To chvilku fungovalo, akorát jsme podcenili to, že lidé moc nemají data a stojí je to peníze 

a desetiminutové live vysílání těch dat vybere poměrně hodně. Po měsíci nebo dvou jsme 

to tedy zavrhli. Nicméně jsme chtěli udržet to, že ti iReportéři dělají ještě něco jiného. A 

tak jsme přišli s Místem iReportéra.  

 

To se docela chytlo a po prvních dvou, třech, kdy jsme přemluvili ty nejzkušenější, aby se 

do toho pustili, tak se začali sami od sebe lidi hlásit, že mají taky něco, co by rádi natočili a 

bylo to lepší a lepší (píšou na email nebo třeba na Facebook). 

 

6. V Regionech ČT24 (Očima iReportéra) mohou iReportéři vstupovat skrze telefon 

do vysílání a komentovat video. Jak dlouho tato „rubrika“ trvá a jak vznikla? Mohou 

takto vstupovat iReportéři do vysílání ještě v jiných pořadech nebo právě „jen“ v 

Regionech ČT24? 

 

Je to rubrika nová - druhá polovina 2020. Důvodem byla snaha najít nový formát využití 

iReportérů v tomto pořadu. Pokud vím, tak nikde jinde tento formát není. 

 

7. Ve kterých všech pořadech tedy můžeme videa iReportérů vidět? 

 

Pravidelně je to Týden v regionech, Regiony ČT24, Studio 6. Pak ty nepravidelné (pořady, 

ve kterých nejsou videa pravidelně) – Události v regionech, to znamená regionální 

vysílání, pak v Událostech mohou být, ale něco se musí dít. Tam to není úplně pravidlo. A 

pak různě během „čtyřiadvacítky“, tedy ve studiích ČT24, ale to je opravdu hodně 

nepravidelné, záleží, co se děje.  

 

8. Která videa jsou pro vás ta nejdůležitější? 

 

Rozdělím to do dvou částí. To, po čem hned sáhneme a je to to nejlepší, je, když se něco 

děje a děje se to třeba na území poloviny republiky, tak to nejsou štáby schopny 

obhospodařit a tam jsou ta videa iReportérů perfektní. Několikrát se to ukázalo.  

 

Pro mě jsou důležitější videa, kdy iReportéři, ať už náhodou nebo ne, poukážou na něco, 

co můžeme využít ve zpravodajství. Oni nám dají nějaké téma, díky svému videu, které by 

nás normálně nenapadlo. 

 

Mně osobně se třeba ta Místa iReportérů líbí hodně, líbí se mi ta emoce, kterou do toho 

lidé dávají. Mám rád, když je tam vidět, že to ty lidi, kteří to točí, zajímá a chtějí o tom 
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místě něco říct, protože je pro ně důležité. Najednou to v tom zpravodajství působí trochu 

jinak. 

 

9. Jak byste zhodnotil pozitiva a negativa projektu? Stalo se například někdy, že by 

vám iReportéři zaslali nepravdivé video, nepravdivou informaci? Mají třeba pořady 

s iReportérskými videi větší sledovanost? 

 

Co se týče negativ – paradoxně se nám za celou dobu, co v televizi projekt funguje, 

objevily jen tři případy, které byly zachyceny ještě v rámci NatočVideo, kdy si lidé 

vymýšleli. Za mě je negativum to, že to neumíme využít víc.  Myslím si, že by se s tím 

dalo pracovat ještě o něco líp. 

  

Pozitiva – díky tomu, že je těch lidí tolik, tak opravdu ve chvíli, kdy se něco děje, je to 

vidět. A ten přínos je obrovský.  

Nemyslím si, že by pořady s iReportérskými videi měly větší sledovanost, ale může to 

velmi dobře doplnit naši snahu, aby byly třeba právě ty víkendové pořady více 

magazínové. Týden v regionech ani Regiony ČT24 nejsou hardcore zpravodajství, nejsou 

to hard news, je to jako zpravodajský magazín. Tomu pocitu a formě ta iReportérská videa 

hrozně pomáhají.  

Co je podle mě obrovské plus nebo pozitivum je takové PR a marketing. Protože my máme 

obrovskou skupinu lidí, která šíří dobré jméno České televize. Tím, že ti lidi s televizí 

spolupracují a ona hraje jejich věci, tak oni k ní získali hrozně dobrý vztah. Jsou to třeba 

lidi, se kterými když mluvíte, tak jejich přemýšlení a politické názory jsou třeba spíš na 

straně toho spektra, které tu televizi nemá moc rádo, ale oni na ni nedají dopustit. Díky 

iReportérovi se ta tajemná zavřená budova někde na kopci otevřela lidem a oni si toho 

váží. Myslím si, že to je takový benefit, který tam je, který nevidíte ve vysílání, ale je tam. 

 

10. Co se týče toho vztahu lidí a televize – vrátím se k soutěži iReportér týdne. Kdy a 

proč vznikla? Aby lidi zapojila a motivovala?  

 

Soutěž probíhá od začátku a vzniklo to tehdy kvůli tomu, že… Na začátku je strašně 

důležité, aby lidé viděli, že se ta jejich videa někde hrají, že to má smysl. Proto potřebujete 

nějakou pravidelnost. A toto byl jediný nápad na pravidelnou rubriku, který tehdy vzniknul 

a udržel se celou dobu. Nevzniklo to primárně proto, aby se soutěžilo, ale aby bylo videa 

kde hrát. 

 

Kdyby to vzniklo primárně pro soutěžení, tak by to chtělo udělat nějak sofistikovaněji. Ti 

lidi by měli nějak postupovat, měl by tam být nějaký gamifikační proces, lidi by měli sbírat 

nějaké body a tak dále. 

 

11. Bývají i workshopy a setkání s iReportéry – kdo to organizuje a jak se tam mohou 

iReportéři dostat? 
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Začali jsme to organizovat my v regionálním zpravodajství. Nejdřív jsme to dělali na jeden 

den po jednotlivých krajích, po jednotlivých studiích a jeden rok jsme takto objeli celou 

republiku. Pak jsme měli takový vícedenní workshop a pak přišel koronavirus.  

iReportéry jsme vybírali. Vždycky z daného regionu jsme vybrali ty, kteří byli 

nejaktivnější. 

  

12. Jaká videa mohou iReportéři natáčet? Zprávy bez mluveného komentáře nebo 

mohou vstupovat, mohou točit rozhovory? 

 

Všechno, mohou točit cokoliv. (nejčastěji ale točí záběry bez mluveného slova) 

 

S tím, že nejčastějšími videi je počasí a něco, co lidi považují za hezké, jako výhledy, 

příroda a tak dále, tak to samozřejmě točí bez mluveného slova a většinou je to sada asi 

deseti nebo patnácti vteřinových záběrů.  

 

13. Na kterých všech sociálních sítích je iReportér aktivní?  

 

Facebook.  

 

Chystáte se to rozšířit i dál? 

 

Ten důvod, proč je to na Facebooku, proč je ten facebookový profil, je kvůli komunikaci 

s nimi. To je jediný důvod, proč stránka ČT iReportér je – kvůli jednodušší komunikaci a 

nemá to žádný jiný význam. My pak ta jejich videa používáme na našich česko-televizních 

profilech, ale že by byl nějaký iReportér na Instagramu… zatím jsme nevymysleli proč.  

 

14. Myslíte si, že se iReportér může stát hvězdou? Když se řekne jméno některého 

z iReportérů, víte, jak vypadá a co natáčí? 

 

Jo, jasně.  

 

15. Proč si myslíte, že jsou nejaktivnější právě iReportéři z Jihomoravského kraje 

(podle dat od NatočVideo)? 

 

Je to kvůli tomu, že Pavelková je z Brna. Než se rozjely ty celorepublikové pořady, které 

nejsou úplně staré (Regiony ČT24 nebo soutěž ve Studiu 6), tak zdaleka nejvíc 

iReportérských videí se hrálo v brněnské mutaci Týdnu v regionech. Tím pádem to na sebe 

navázalo nejvíc lidí.  

 

Celý princip toho iReportéra je geniální v tom, že ti lidi nám to dávají, když vidí, že se to 

hraje. Žádné peníze, nic, vidí, že se to hraje, tak vám to dávají. A čím víc to hrajete, tím víc 

materiálů dostáváte.  
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16. Jaká videa nejčastěji do brněnské redakce chodí? 

 

Myslím, že Andrea (Pavelková) naučila lidi, že to nemusí být jenom počasí, ale snaží se, 

aby ukazovali a dokumentovali, co se děje kolem nich, to, co jim přijde zajímavé 

z každodenního života kolem nich. Ať už jsou to akce, samozřejmě teď se to celý rok motá 

kolem covidu, ale byly tam akce, lidi si začali všímat, co se děje v obci, co se děje kolem, 

co se vykácelo, nevykácelo,… začali být opravdu takoví ti občanští žurnalisté nebo 

novináři.  

 

17. K mobilní žurnalistice - první reportáž na mobil byla natočena v brněnské České 

televizi v roce 2013?  

 

Rozhodnutí natočit něco na mobil, čistě jenom na mobil, určitě padlo v Brně a určitě se to 

poprvé vysílalo v rámci brněnských Událostí v regionech.  

Určitě ale myslím, že zahraniční zpravodajové měli tehdy mobilní telefony a doplňovali 

svoje reportáže záběry z mobilu, ale nebylo to myšlené jako „tady máš mobil a udělej 

celou repku“. To si myslím, že bylo opravdu poprvé v Brně. Ale už v roce 2008 se rozjely 

první workshopy, na kterých jsme byli z Brna a videožurnalistika se tam probírala… jako 

mobilní žurnalistika.  

 

18. Jak často natáčíte na mobilní telefony v redakci nyní? 

 

Je potřeba rozlišit… Mobil se používá na natáčení denně. Denně jsou ve vysílání 

materiály, ať už to jsou živé věci nebo materiály natočené na mobil. Ale jako zase že by to 

byla speciálně dělaná repka, jenom, že musím použít ten mobil, to se nedělá, protože to 

nemá smysl. Celý smysl mobilní žurnalistiky je, že nemáte peníze na velkou kameru, tak 

točíte na mobil. Ale ta televize pořád ještě má hodně peněz, takže ono je jednodušší to 

natočit na tu kameru a nechat to na tom kameramanovi. Ale každý den jsou v reportážích 

záběry z mobilů, protože ten redaktor si něco dotočí tím mobilem nebo odjede živé vstupy 

na mobil nebo dělá něco na sociální sítě, kde využívá ten mobil, protože tu kameru nemá.  

 

19. Dá se říci, která z redakcí nebo který pořad využívá záběry z mobilu nejvíce? 

 

Regionální. Protože jsme tlačeni tím… Vůbec jako celá mobilní žurnalistika vznikla kvůli 

nedostatku peněz. První videožurnalisti byli zahraniční reportéři ve válečných zónách, kteří 

potřebovali mít malou kameru. Pak se rozjely mobily. Ale celý ten velký boom mobilní 

žurnalistiky, kde vychází jak BBC je z toho nejlepší, tak tam to přišlo, protože to bylo 

v době, kdy v BBC byly obrovské škrty a oni se toho chopili jako možnosti, že budou točit 

na ten mobil. A samozřejmě ty regiony jsou v podobné pozici. Máme omezené prostředky, 

ale chce se po nás stále víc práce. To znamená, v těch regionech vychází ty mobily – 

jakože se používají nejvíc – protože je to prostě levné.  

 

20. Bývají i teď nějaké workshopy mobilní žurnalistiky pro redaktory? 
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Nebývají, ale je to škoda. Není pravda, že by s mobilem uměl točit každý. Točení 

s mobilem má jiné náležitosti a speciálně lidi, kteří jdou do ČT jako redaktoři, tak by jim to 

extrémně prospělo. Někteří umí točit, ale někteří zkrátka ne.  

 

 

Příloha č. 2: Rozhovor (který doplňuje data z NatočVideo.cz) s vedoucím a 

spoluzakladatelem NatočVideo.cz Jakubem Liškou (text) 

 

1. Když se vrátíme k začátkům projektu iReportér - kteří lidé stáli za jeho vznikem a 

proč tento projekt vzniknul? Jaký byl o natáčení ze strany diváků ze začátku zájem?  

 

Za vznikem projektu iReportér stojí tým zkušených televizních profesionálů – Jakub Liška, 

Marek Vítek, David Černý. Ti jsou páteří projektu a spolumajitelé společnosti NatočVideo 

s.r.o., která aplikaci licencuje. Nicméně projekt by se neobešel bez silného investora, 

kolegů z České televize a jejich skvělých nápadů a v neposlední řadě bez editorů, kteří 

denně zpracovávají videa.  

 

Mezi prvními začal s NatočVideo spolupracovat Zdeněk Šámal, vzpomínám si třeba na 

Fialu z Brna a pak jsme oslovili i počasí a paní Míkovou nebo Kopeckého z ČT :D. 

Postupně se začalo spolupracovat napříč celou Českou televizí. Důležitý je samozřejmě 

Roman Ondrůj, který se projektu aktivně věnuje. 

 

Co se týče zájmu – zde hodně záleží na tom, jaký dá projektu prostor samotná televize. ČT 

od začátku vzala projekt velmi vážně a od samotného počátku mu dává obrovský prostor a 

selfpromotion hraje ve vysílání denně.  

 

Předtím jsme byli na Primě, kde vzniknul pořad Divácké zprávy. Rozsah pořadu byl ale 

úzký a tak jsme spolupráci ukončili. Službu jsme nabídli ČT. Zájem diváků byl velký, 

protože televize dává projektu opravdu velký prostor. 

 

2. Na základě vašich zkušeností - jaká jsou hlavní pozitiva a negativa projektu 

iReportér? Ušetří například televize, zvýší divácká videa sledovanost pořadů,…? 

 

Za mě je to propojení diváka a televize. Diváci dostávají prostor ve vysílání, televize je 

bere vážně a hraje jejich videa. Nemyslím si, že by televize ušetřila významnou částku 

peněz, jelikož zároveň investuje také do marketingu iReportéra apod.  

Pozitivum jsou třeba i kulturní slavnosti, ne na každou vesnici pojede štáb a takto je to 

zachyceno. 

 

Negativa nemám žádná. Možná jen slabší zapojení do videí s tématikou sportu a jejich 

uplatnění na ČT sport. Sport je zvyklý na větší kvalitu, zpravodajství občas tu kvalitu 

povolí, když je situace vážná. Snažili jsme se proto vymyslet i speciální rubriku, ale zatím 

to nevyšlo.  

 

3. Jaké zprávy jsou pro vás ty nejdůležitější? Máte nějakou hierarchii? Jaká videa 

bych měla zasílat, abych byla úspěšná a objevila se v televizi?  
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Hierarchii nemáme, protože každé video od lidí je pro nás důležité. Aktuální události, které 

se dějí na velké ploše, jsou asi nejlepší, protože je s našimi štáby nejsme schopni pokrýt 

(živelné pohromy, rozmary počasí, apod). Jakékoliv aktuální situace. Ale v neposlední řadě 

jsou to i normální videa, jak žije okolí iReportéra - dění v obci, společenské akce, zajímavá 

místa, a podobně. Videa hlavně musí být autentická. 

 

4. Změnila pandemie koronaviru projekt ještě nějak jinak, než že lidé zasílají videa 

s touto tématikou?  

 

Nezměnila. Diváci využili projekt #Buďmesiblízko, kde iReportéři posílali vzkazy svým 

blízkým do domovů seniorů. Ty vzkazy byly pěkné. Nebo když byl uzavřený Uničov, tak 

tam nikdo nemohl a jeden kluk odtud posílal videa. 

 

5. Dá se říci kolik videí na téma koronavirus (či na základě různých výzev s ním 

spojených) iReportéři od začátku pandemie zaslali?  

 

Hodně.  Určitě stovky.  

 

 

Příloha č. 3: Data na vyžádání autorky zaslaná od NatočVideo.cz, 14. 2. 2021 (text) 

 

1. Kolik je aktuálně v projektu zapojeno iReportérů?  
65 715 

 

2. Kolik iReportérů zhruba ročně přibývá? Kolik jich přibylo za rok 2020? 
15 000 

 

3. Kolik videí zhruba do redakce dorazí za rok? Kolik jich lidé poslali v roce 2020? 
2020 – 44 995 

V průměru je to kolem 42000 – 47000 videí.  

 

4. Kolik videí zhruba denně do redakce dorazí? 
150 

 

5. Zajímala by mě také aktivita uživatelů - jak moc se průměrný uživatel na celkovém 

počtu videí podílí? Natáčí většinu videí jen malá skupina lidí nebo natáčejí plus mínus 

všichni stejně?  
Z celkového počtu je nejaktivnější jen malá skupina, řekněme několik desítek lidí, kteří 

posílají opravdu pravidelně (několikrát do týdne). Pak je skupina několika stovek 

iReportérů, kteří přispívají také pravidelně, ale ne v tak časté frekvenci (několikrát do 

měsíce). Zbytek reaguje na jednotlivé výzvy anebo přispívá nahodile.  

 

6. Na jaká témata nejčastěji lidé videa posílají (pokud nejsou žádná omezení jako 

v současné době, konají se akce, vše je otevřeno, apod.)?  
Počasí, aktuální události, u kterých zrovna jsou, společenské akce v jejich okolí, výzvy ze 

strany ČT 

 

7. Na jaká témata posílali lidé videa nejčastěji v roce 2020?  
Počasí, aktuální události a výzvy ČT zaměřené na život s omezeními kvůli koronaviru 
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8. Které pořady iReportérská videa nejčastěji využívají?  
Počasí, regionální zpravodajství 

 

9. Kolik procent videí se z těch poslaných ve vysílání využije? 
Cca 15 % - záleží na měsíci, zpravodajských událostech 

 

10. Je do projektu zapojeno více žen nebo mužů? V jaké poměru? 
Více mužů. Poměr 60:40 

 

11. Jaká věková kategorie je v projektu nejvíce zastoupena? 
35+ 

 

12. Z jakých částí republiky lidé nejvíc videa posílají? 
Nejsilnější regionem je Jihomoravský kraj. Z celé Moravy je zapojeno 27 456 iReportérů. 

 

13. Kolik videí zhruba denně z této části republiky dorazí? 

Zhruba 40 %  

 

14. Jaká videa pak z této části republiky nejčastěji přicházejí?  

Počasí a regionální kulturní slavnosti  

 

 

Příloha č. 4: Data na vyžádání autorky zaslaná od NatočVideo.cz k mapování 

týdne (22. – 28. 3. 2021), 13. 4. 2021 (text) 

 

1. Kolik dorazilo během týdne 22. 3. - 28. 3. iReportérských videí? 

551 videí 

 

2. Kolik jich bylo odvysíláno?  

24 videí  

 

3. Na jaká témata (pod jakými hashtagy) videa přišla? 

#ZPRAVODAJSTVÍ, #BUDMESIBLIZKO, #POCASI, #CTDZPRAVICKY 

 

4. Jaká témata (hashtagy) byla odvysílána? 

#POČASÍ a #ZPRAVODAJSTVÍ 

 

5. Kolik videí poslaly ženy a kolik poslali muži? 

20 % ženy, 80 % muži  
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Příloha č. 5: Veřejné informace z webu iReportér, které si autorka vypsala 

k mapování týdne – videa dostupná na webu z 22. – 28. března 2021 (tabulka) 
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